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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Situering 

Tot op heden is er beperkte kennis aangaande de kwantificatie van niet-geleide 
emissies van fijn stof ten gevolge van op- en overslagactiviteiten bij bedrijven die 
werken met stuifgevoelige stoffen.  
 
Voorliggende studie, in opdracht van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & 
Gezondheid van het departement LNE van de Vlaamse overheid, wil aan dit hiaat 
tegemoet komen door een éénvormig systeem voor de berekening van dergelijke 
emissies te laten uitwerken.  
 
Op deze wijze wordt niet alleen gehoopt op een betere inschatting van de emissies die 
veroorzaakt worden door op- en overslagactiviteiten binnen de industrie, maar ook van 
het potentieel om deze emissies te reduceren. Het eerste aspect draagt bij tot een 
sterke verbetering van de emissie-inventaris voor Vlaanderen. De niet-geleide emissies 
winnen immers aan relatief belang doordat de geleide emissies de laatste jaren sterk 
gereduceerd werden. Het tweede aspect is belangrijk voor het Vlaamse beleid dat 
gevoerd wordt rond de fijn stof-problematiek. 

Doelstellingen 

De studie heeft volgende doelstellingen: 
1) Een inventarisatie van mogelijke theoretische berekeningsmethoden en 

emissiefactoren voor de inschatting van niet-geleide fijn stof emissies door op- en 
overslagactiviteiten binnen de industrie en een inschatting van de haalbaarheid 
(waaronder de gebruiksvriendelijkheid) van de verschillende methoden. 
Daarenboven dient een inschatting te gebeuren van de onzekerheid op de 
berekeningen. 

2) Op basis van de onder punt 1) verzamelde informatie wordt een redelijke en 
kostenefficiënte aanpak voorgesteld om niet-geleide emissies te laten berekenen 
door de bedrijven zelf. Concreet zal een algemene methodiek voorgesteld worden 
met een goed evenwicht tussen:  
• de mate van detail om een redelijke nauwkeurigheid na te streven, en 
• een relatief eenvoudige berekeningswijze om de bedrijven toe te laten zelf 

de berekeningen te maken. 
Daarbij dient uiteraard zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de 
parameters die de emissies beïnvloeden, zoals de aard en de hoeveelheid van de 
stuifgevoelige materialen die verhandeld worden, de aard en het aantal 
manipulaties, de verkeersbewegingen, de aanwezige emissiereducerende 
maatregelen, e.d.m. 

3) Deze kennis wordt opgelijst en duidelijk gerapporteerd in een 
achtergronddocument. Er wordt een algemeen rekeninstrument met handleiding 
opgesteld dat op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier toepasbaar is 
voor de bedrijven. 
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Definities 

Type emissiefactoren 

Bij de berekeningsmethodiek van de niet-geleide emissies kan onderscheid gemaakt 
worden tussen: 
• Algemene emissiefactoren  
• Individuele emissiefactoren 
 
Algemene emissiefactoren zijn vaste getalwaarden en houden enkel rekening met het 
type stuifgevoelige materiaal (of categorie), het type activiteit (bv. opslag of overslag) 
en indien mogelijk de toegepaste emissiereducerende maatregelen. De emissie op 
jaarbasis kan vervolgens als volgt afgeleid worden: 
 
Emissie = A E (1 - η/100) 
 
Waarbij: 
• E, uitgedrukt in kg stof/éénheid activiteit. Dit is de algemene emissiefactor voor 

het beschouwde stuifgevoelige materiaal en type activiteit. 
• A, uitgedrukt in hoeveelheid activiteit. Dit kan bv. uitgedrukt zijn in ton 

materiaal/jaar (bij overslag) of in m2/jaar (bij opslag). 
• η, uitgedrukt in %. Dit is het rendement van de mogelijke toegepaste 

emissiereducerende maatregel voor de beschouwde activiteit. In sommige 
gevallen zijn de emissiereducerende maatregelen reeds in de algemene 
emissiefactor E zelf inbegrepen. 

• Emissie, uitgedrukt in kg stof/jaar. Dit is de berekende emissie voor het 
beschouwde stuifgevoelige materiaal en type activiteit. De hoeveelheid 
stofemissie kan uitgedrukt zijn in hoeveelheid TSP, PM10 of PM2.5. 

 
Individuele emissiefactoren zijn geen vaste getalwaarden maar worden afgeleid voor de 
specifieke bedrijfssituatie. Dit gebeurt uitgaande van een berekeningsformule die 
rekening houdt met bijkomende parameters zoals bv. de vochtigheid van het materiaal, 
de windsnelheid e.d.m. Hierdoor zijn individuele emissiefactoren nauwkeuriger dan 
algemene emissiefactoren. Het nadeel is dat bij voorkeur sommige specifieke 
parameters door het bedrijf zelf gekend moeten zijn of bepaald moeten worden. Indien 
namelijk standaardwaarden gekozen worden i.p.v. specifieke bedrijfsgevens zal de 
nauwkeurigheid in belangrijke mate afnemen. 

Stortgoederen 

Stortgoederen worden internationaal onderverdeeld als [4]: 
• Major bulks. Deze maken het grootste gedeelte uit van het wereldwijde 

scheepsvaartverkeer. Hieronder zijn inbegrepen: kolen, bauxiet, meststoffen, 
plantaardige producten en ijzererts. 

• Minor bulks. Dit zijn de overige materialen. 
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HOOFDSTUK 2 EMISSIEFACTOREN VOOR OPSLAG 

Vrins (1999) [8] 

Vrins (1999) heeft specifieke emissiefactoren ontwikkeld op basis van een interpretatie 
van fijn en grof stofmetingen op de Maasvlakte te Rotterdam in de periode mei - juli 
1998. Er werden 3 verschillende op- en overslag bedrijven bestudeerd, nl. voor kolen- 
en ertsen, ertsen en agribulk. De interpretatie van de meetgegevens werd uitgevoerd 
op basis van 3 verschillende methoden: 
• Uitgaande van de fijn stofconcentratie boven- en benedenwinds (methode A) 
• Uitgaande van de verhouding tussen fijn en grof stofconcentratie benedenwinds 

(methode B) 
• Uitgaande van de grof stofconcentratie en de grootteverdeling van het verwaaiend 

stof (methode C) 
 
Op basis van deze methoden wordt door Vrins (1999) een eerste aanzet gegeven om 
ook bij bedrijven waar geen stofmetingen beschikbaar zijn de fijn stofemissie in te 
schatten bij opslag via emissiefactoren (methode D).  
 
Onderstaande tabel vat de emissiefactoren samen voor de open opslag van 
stuifgevoelige stortgoederen (verwaaiing). 
 
Stortgoed Emissiefactor PM10 

(ton PM10/ha) 
verhouding PM10 t.o.v. 
TSP 

Afgeleide emissiefactor 
TSP 
(ton TSP/ha) 

Kolen en ertsen 1 0,67 1,5 
IJzererts 1 0,89 1,1 
Agribulk NVT 0,33 NVT 
NVT: niet van toepassing, vermits er geen open opslag voor agribulk wordt toegepast. 

Tabel 1: Emissiefactoren voor PM10 en TSP volgens Vrins (1999) voor opslag 

Als activiteitsdata wordt gebruik gemaakt van het totale grondoppervlakte dat gebruikt 
wordt voor de open opslag, uitgedrukt in ha. 
 
Het is onduidelijk in welke mate bovenstaande emissiefactoren reeds rekening houden 
met emissiereducerende maatregelen. Er wordt geen correctie voorgesteld voor 
bijkomende emissiereducerende maatregelen. PEUTZ (2006) [11] geeft aan dat bij 
Vrins (1999) in bepaalde mate reeds sprake is van het nat houden van de bulkgoederen 
bij opslag en het nat maken van bulkgoederen voorafgaand aan opslag. In welke mate 
het bevochtigen in 1998 werd doorgevoerd en het effect van het bevochtigen op de 
emissiefactoren van Vrins (1999) is onduidelijk en volgt niet uit het onderzoek. Het 
toepassen van een vastleggend middel vond in 1998 echter nog in belangrijk mindere 
mate plaats dan in 2006.  
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PEUTZ (2006) [11] 

PEUTZ (2006) actualiseert de methode Vrins (1999) voor opslag op basis van volgende 
stappen. 
 
Bij Vrins (1999) was in bepaalde mate reeds sprake van het nat houden van de 
bulkgoederen bij opslag en het nat maken van bulkgoederen voorafgaand aan opslag. 
In welke mate het bevochtigen in 1998 werd doorgevoerd en het effect van het 
bevochtigen op de emissiefactoren van Vrins (1999) is onduidelijk en volgt niet uit het 
onderzoek. Het toepassen van een vastleggend middel vond in 1998 echter nog in 
belangrijk mindere mate plaats dan in 2006. Om deze reden worden de emissiefactoren 
van Vrins (1999) geactualiseerd. 
 
PEUTZ (2006) berekent een nieuwe emissiefactor voor kolen op basis van Amerikaans 
onderzoek m.b.t. fijn stofemissies door verwaaiing van kolenstof bij oppervlakte 
mijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. het siltgehalte (d.i. de verwaaibare 
fractie of het TSP gehalte) van kolen, het aantal neerslagdagen en de windsnelheid. De 
zo berekende emissiefactor bedraagt 4,1 ton PM10/ha en is bedoeld voor onbehandelde 
opslag bij kolen. De emissiefactoren voor mineralen en ijzererts worden vervolgens 
afgeleid op basis van de respectievelijke stuifgevoeligheidsklasse en het 
gewichtspercentage aan PM10 op basis van TNO (1987). Voor mineralen wordt hierbij 
als relatief ongunstig uitgangspunt de opslag van bentoniet en bariet 
(stuifgevoeligheidsklasse 3) genomen, waarbij t.o.v. kolen het gewichtspercentage fijn 
stof verdubbelt. Voor ijzererts geldt eenzelfde gewichtspercentage  fijn stof als bij 
kolen. 
 
Wat betreft toepassing van emissiereductiemaatregelen wordt op basis van literatuur 
uitgegaan van een emissiereductie van 90 % t.o.v. onbehandelde opslag bij toepassing 
van: 
• het nat houden van tijdelijke opslag 
• het behandelen met vastleggend bindmiddel voor de langdurige opslag 
 
Dit alles resulteert in onderstaande overzichtstabel. 
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Stortgoed Emissiereducerende maatregelen Emissiefactor PM10 

(ton PM10/ha) 

Kolen Geen 4,1 
Mineralen Geen 8,2 
IJzererts Geen 4,1 
Kolen Het nat houden van tijdelijke opslag 

en het behandelen met vastleggend 
bindmiddel voor de langdurige opslag 

0,41 

Mineralen Het nat houden van tijdelijke opslag 
en het behandelen met vastleggend 
bindmiddel voor de langdurige opslag 

0,82 

IJzererts Het nat houden van tijdelijke opslag 
en het behandelen met vastleggend 
bindmiddel voor de langdurige opslag 

0,41 

Tabel 2: Emissiefactoren voor PM10 volgens PEUTZ (2006) voor opslag 

EPA (13.2.5 - Industrial Wind Erosion, 2006) [28] 

 
EPA (13.2.5, 2006) [28] berekent de emissies aan opwaaiend stof veroorzaakt door 
winderosie van open opslaghopen. De voorgestelde berekeningsmethodologie gaat uit 
van een hoog detailniveau aan nodige inputgegevens en bevat veel deelstappen en 
berekeningen. Zo wordt bv. de aan de wind blootgestelde oppervlakte van elke 
opslaghoop in deeloppervlakken opgedeeld. 
 
Doordat deze methode niet gebruiksvriendelijk is door de hoge complexiteit en de 
benodigde inputgegevens wordt deze berekeningsmethodiek niet weerhouden voor 
voorliggende studie. Voor meer uitleg over deze methodiek wordt naar [28] verwezen. 

EPA (EPA-450/1-89-003, 1989) [32] 

 
EPA (EPA-450/1-89-003, 1989) [32] publiceerde in 1989 een alternatieve eenvoudige 
formule voor de bepaling van TSP emissies bij opslag. Deze formule werd echter in AP-
42 (Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, US) niet meer hernomen en kan 
enkel in het WRAP Fugitive Dust Handbook [33] worden teruggevonden. De 
samenvatting van het WRAP Fugitive Dust Handbook wordt hier overlopen. 

Berekeningsformule 

De jaarlijkse TSP, PM10 en PM2.5  emissie voor opwaaiend stof veroorzaakt door 
winderosie van open opslaghopen wordt als volgt berekend: 
 
E = 0,1121 k (s/1,5) (f/15) [365 (365-P)/235] 
 
Waarbij: 
• 0,1121. Dit is een omrekeningsfactor om het aantal berekende lb/acre voor de 

emissiefactor om te zetten naar g/m2. Hierbij is 1 lb gelijk aan 453,6 g en 1 acre 
gelijk aan 4047 m2. 

• k, dimensieloos. Dit is een empirische konstante om onderscheid te maken tussen 
TSP, PM10 en PM2.5. 
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• s, uitgedrukt in gew%. Dit is de siltfractie van het materiaal van de opslaghoop. 
• f, uitgedrukt als %. Dit is het percentage van de tijd dat de ongehinderde 

windsnelheid groter is dan 19,3 km/u (12 mph) of 5,36 m/s ter hoogte van de 
gemiddelde opslaghoogte. 

• P, uitgedrukt in aantal "natte" dagen per jaar. Een "natte" dag heeft hierbij 
tenminste 0,254 mm (0,01 inch) neerslag. 

• E, uitgedrukt in g/m2. Dit is de TSP, PM10 respectievelijk PM2.5 emissiefactor 
voor het beschouwde opgeslagen materiaal op jaarbasis. De totale emissie 
(ton/jaar) wordt bepaald door het oppervlak van de opslaghoop in rekening te 
brengen. 

De empirische konstante (k) 

De waarden voor de empirische konstante k zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Empirische 
konstante  
(dimensieloos) 

PM2.5 PM10 TSP 

k  0,13 0,85 1,7 

Tabel 3: Waarden voor de empirische konstante k 

De waarden voor PM10 en PM2.5 werden afgeleid op basis van de verhouding 
PM10/TSP van 0,5 en PM2.5/PM10 van 0,15 voor opwaaiend stof bij actieve 
opslaghopen, volgens referentie EPA 13.2.5 van AP-42 [28], zie ook 0. 

De siltfractie van het materiaal (s) 

Er worden geen waarden voor de siltfractie van het materiaal (s) voorgesteld in het 
WRAP Fugitive Dust Handbook. 

Tijdsfractie ongehinderde windsnelheid (f) 

Er worden geen waarden voorgesteld in het WRAP Fugitive Dust Handbook voor het 
percentage van de tijd dat de ongehinderde windsnelheid groter is dan 19,3 km/u (12 
mph) of 5,36 m/s t.o.v. van de gemiddelde opslaghoogte. 

Het aantal neerslagdagen (P) 

Door de introductie van het aantal neerslagdagen in de berekeningsformule wordt 
rekening gehouden met de natuurlijk afname van de stofemissies door opwaaiing 
tijdens neerslag. Er wordt in de tekst aangegeven dat bij neerslagdagen vanaf 0,254 
mm er geen TSP emissies door verwaaiing optreden.  

De afgeleide emissiefactor (E) 

De emissiefactor kan zowel voor PM2.5, PM10 als TSP worden afgeleid. Het is 
theoretisch mogelijk, maar helemaal niet praktisch, om een nauwkeurigere inschatting 
te maken door emissiefactoren op bv. dagbasis of uurbasis te bepalen i.p.v. jaarbasis. 
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Randvoorwaarden berekeningsformule 

Er worden in het WRAP Fugitive Dust Handbook geen randvoorwaarden voor de 
berekeningsformule vermeld. 

Nauwkeurigheid 

Een bespreking van de nauwkeurigheid kan niet worden teruggevonden in het WRAP 
Fugitive Dust Handbook. 

Emissiereducerende maatregelen 

Er worden geen reductie-efficiënties opgegeven in het WRAP Fugitive Dust Handbook 
waarmee de emissiefactor aangepast kan worden. 

VDI 3790-3 (2010) [4] 

Algemeen 

De VDI richtlijn 3790-3 stelt een berekeningsmethodiek voor om de stofemissies bij 
opslag in te schatten en is hoofdzakelijk gebaseerd op Kahnwald (1977, 1994), zie 
referenties [29] en [30]. 
Voor de berekeningsformule wordt verwezen naar referentie [4] – omwille van een 
copyright kan deze niet overgenomen worden in een publiek rapport. De formule 
onderscheidt volgende parameters: 
 
• verschillende  windsnelheidsklassen met elk hun gemiddelde windsnelheid 
• de gemiddelde korrelgrootte; 
• een dimensieloze correctiefactor m.b.t. de vochtigheid van het opgeslagen 

materiaal; 
• de korreldichtheid van het opgeslagen materiaal; 
• de hellingshoek van de opslaghoop. 

Randvoorwaarden berekeningsformule (4) 

De berekeningsformule werd afgeleid onder de volgende randvoorwaarden: 
• voor anorganisch opgeslagen materiaal (ertsen). Het materiaal mag hierbij geen 

neiging vertonen tot verkorsting (bv. kali). Voor stukerts is de methodiek niet 
toepasbaar. 

• korreldichtheid tussen 2,6 en 4,9 g/cm3 
• gemiddelde korrelgrootte tussen 0,15 en 1,00 mm 
• kegelvormige opslaghoop 
• opslaghoop met overslagfrequentie van meer dan 10 keer per jaar. Dit is een 

nodige voorwaarde opdat er steeds verwaaibaar materiaal ter beschikking is. 
• Opmerking. VDI 3790-3 geeft aan dat de formule ook voor ander anorganisch 

materiaal toepasbaar is mits gelijkaardige korrelgrootte-verdeling. Hierbij kan de 
nauwkeurigheid in belangrijke mate afnemen.  
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Nauwkeurigheid 

VDI 3790-3 geeft aan dat er geen algemene uitspraken kunnen gedaan worden i.v.m. 
de nauwkeurigheid van het berekeningsmodel. Hiervoor is de huidig beschikbare  
dataset waarmee het berekeningsmodel werd opgebouwd te beperkt. Daarnaast is de 
indeling van de stuifgevoelige materialen nog onzeker vermits bij de indeling geen 
objectieve methodes beschikbaar zijn. De afhankelijkheid van de stofemissies tot de 
parameters in het model kon echter via modeltesten bevestigd worden. 
 
Er wordt wel aangegeven dat op basis van vergelijkende veldtesten bij ertsopslag 
afwijkingen van ongeveer 30 % vastgesteld werden en dit onder bepaalde 
randvoorwaarden [30]. Hierbij werd de berekeningsmethodiek (bepaling bronsterkte) in 
combinatie met verspreidingsberekeningen (op basis van TA Luft 1986) vergeleken met 
immissiemetingen in de omgeving van de ertsopslag. [30]. Wanneer de methodiek voor 
andere types anorganisch materiaal wordt toegepast, dan kan de nauwkeurigheid in 
belangrijke mate afnemen. 

Emissiereducerende maatregelen 

VDI 3790-3 geeft niet aan in welke mate met emissiereducerende maatregelen 
rekening kan gehouden worden.  
 
Uit de berekeningsformule blijkt echter dat via de dimensieloze correctiefactor kf, die 
betrekking heeft op de vochtigheid van het opgeslagen materiaal, impliciet en in 
beperkte mate rekening kan gehouden worden met de emissiereducerende maatregel 
inzake sproeien (verhoging vochtigheidsgraad) of gebruik van coagulenten (in zekere 
zin ook vergelijkbaar met een "verhoging" van de vochtigheidsgraad waarbij het effect 
echter permanenter is). Daarnaast kan bij toepassing van windafscherming enkel dit 
oppervlak van de opslaghoop in rekening gebracht worden dat blootgesteld wordt aan 
de wind. 

Algemene emissiefactoren 

VDI 3790-3 geeft algemene emissiefactoren weer voor de opslag van een beperkt 
aantal materialen bij kustgebieden met gemiddelde windsnelheden van ongeveer 6 
m/s.  Deze emissiefactoren zijn uitgedrukt op dagbasis en zijn eerder bedoeld als 
richtwaarden, zie [4]. 
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2.1 Overzicht en bespreking 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare 
berekeningsmethodieken uit de literatuur voor de bepaling van de niet-geleide 
stofemissies tijdens opslag. 
 
Wat betreft de inputgegevens wordt onderscheid gemaakt tussen: 
• benodigde input. Dit zijn de inputgegevens die zeker zelf door het bedrijf 

aangeleverd moeten worden. 
• optionele input. Dit zijn de inputgegevens waar bij gebrek aan kennis binnen het 

bedrijf ook teruggegrepen kan worden naar standaardwaarden. Indien voor 
standaardwaarden gekozen wordt, zal in vele gevallen de nauwkeurigheid van het 
berekeningsresultaat in belangrijke mate afnemen. 

 
Uit bovenstaand overzicht volgt dat de beschikbare berekeningsmethodieken voor 
opslag beperkt zijn tot de belangrijkste materialen (major bulks, zie ook 0). Enkel EPA 
(EPA-450/1-89-003, 1989) en VDI geven emissiefactoren op die individueel bepaald 
kunnen worden. Zoals reeds eerder aangegeven wordt de methodiek voor de bepaling 
van individuele emissiefactoren volgens EPA (13.2.5, 2006) niet weerhouden wegens te 
complex en dus niet gebruiksvriendelijk.  
 
In het algemeen kan vastgesteld worden dat de beschikbare keuzemogelijkheden voor 
ERM (emissiereducerende maatregelen) bij de verschillende berekeningsmethodieken 
eerder beperkt zijn.  
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Type emissiefactor       

 Algemeen Algemeen Algemeen Individueel Individueel Individueel 
Benodigde input       

oppervlakte opslag 
(m2) 

ja ja ja  ja ja 

Stortgoed 
(Type)  

ja  
(beperkt) 

ja  
(beperkt) 

ja  
(beperkt) 

 ja 
(beperkt) 

ja 
(beperkt) 

hellingshoek opslaghoop 
(°) 

neen neen neen  neen ja 

Optionele input       

windsnelheidsklassen 
(m/s en %) 

neen neen neen  ja 
(beperkt, ondergrens van 
5,36 m/s) 

ja 

vochtigheid materiaal 
(dimensieloos) 

neen neen neen  neen ja 
(slechts beperkte selectie) 

gemiddelde korrelgrootte 
(mm) 

neen neen neen  neen ja 
(slechts beperkte selectie) 

korreldichtheid materiaal 
(g/cm3) 

neen neen neen  neen ja 
(slechts beperkte selectie) 

siltfractie materiaal (s) neen neen neen  ja neen 
aantal neerslagdagen groter 
dan 0,254 mm (P) 

neen neen neen  ja neen 

tijdsfractie windsnelheid 
groter dan 5,36 m/s (f) 

neen neen neen  ja neen 

ERM (Emissiereducerende 
maatregelen) 
 
Opmerking: 
bijkomende ERM via invoer 
oppervlakte opslaghoop 
(enkel dit deel nemen dat 
blootgesteld is aan de wind) 

neen/ onbekend 
 
 
(het is onbekend in welke 
mate de voorgestelde EF 
rekening houden met ERM)  

ja 
(beperkt) 
 
(2 keuzemogelijkheden:  
1) ofwel geen maatregelen  
2) ofwel "nat houden van 
tijdelijke opslag en 
behandelen met vastleggend 
bindmiddel voor langdurige 
opslag") 

onbekend  neen ja  
(beperkt) 
 
(indirect via vochtigheid 
materiaal) 

Toepassingsgebied       

Type stortgoederen beperkt tot: 
- kolen 
- ertsen  
- ijzererts 

beperkt tot: 
- kolen 
- ertsen  
- ijzererts 

beperkt tot: 
- ijzererts (keuze tussen: 
concentraat, fijn erts en 
stukerts) 
- steenkool  
- petroleumcokes 

 geen toepassingsgebied  
teruggevonden 

beperkt tot: 
- anorganisch materiaal (met 
uitzonderingen) 

gemiddelde korrelgrootte 
(mm) 

nvt nvt nvt  geen toepassingsgebied  
teruggevonden 

0,15 - 1,00 

korreldichtheid materiaal 
(g/cm3) 

nvt nvt nvt  geen toepassingsgebied  
teruggevonden 

2,6 - 4,9 

Kengetal CA nvt nvt nvt  geen toepassingsgebied  
teruggevonden 

≤ 7 

Opslaghoop nvt nvt nvt  geen toepassingsgebied  
teruggevonden 

- kegelvormig 
- overslagfrequentie > 10/jaar 

Output       

TSP (ton/jaar) ja n.b. ja  ja ja 
PM10 (ton/jaar) ja ja n.b.  ja n.b. 
PM2.5 (ton/jaar) n.b. n.b. n.b.  ja n.b. 
Nauwkeurigheid       

Rekenresultaat TSP laag n.b. laag  onbekend, laag gesteld laag - middel 
Rekenresultaat PM10 laag laag n.b.  onbekend, laag gesteld n.b. 
Rekenresultaat PM2.5 n.b. n.b. n.b.  onbekend, laag gesteld n.b. 

n.b. niet beschikbaar 
nvt: niet van toepassing 

Tabel 4: Overzicht van de beschikbare berekeningsmethodieken uit de literatuur voor 

de bepaling van de niet-geleide stofemissies tijdens opslag 
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HOOFDSTUK 3 EMISSIEFACTOREN VOOR OVERSLAG 

TNO (1987) [7] 

Algemeen 

TNO (1987) [7] is een berekeningsmethodiek uit Nederland van 1987 om een 
inschatting te maken van de emissies aan TSP bij de overslag van stortgoederen. Het 
uitgangspunt van de methode is de stuifgevoeligheid van stoffen zoals die opgenomen 
is in de Nederlandse milieuwetgeving. Daarnaast wordt een eerste aanzet gegeven om 
het PM10 gehalte van de TSP te bepalen, zie 0. De methode is aan een aantal 
beperkingen onderworpen zoals het kleine aantal onderzoeksresultaten waarop ze 
gebaseerd is. 
 
Uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiving al 
dan niet door bevochtiging tegen te gaan, wordt voor niet reactieve producten de 
volgende klasse-indeling gehanteerd: 
• S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; 
• S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 
• S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; 
• S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 
• S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig. 
De meest voorkomende stortgoederen worden zo volgens bovengenoemd systeem 
ingedeeld, zie hiervoor ook Bijlage A waar de oplijsting kan teruggevonden worden.  
 
Per stuifgevoeligheidsklasse worden vervolgens emissiefactoren als volgt toegekend, zie 
onderstaande tabel. Als activiteitsdata wordt gebruik gemaakt van de jaarlijkse totale 
doorzet van het betreffende stortgoed. 
 
Stuifgevoeligheidsklasse Emissiefactor  

(kg TSP/ton doorzet) 

S1 1 
S3 0,1 
S5 0,01 
S2 = S3 (indien wel bevochtigd) 0,1 
S2 = S1 (indien niet bevochtigd) 1 
S4 = S5 (indien wel bevochtigd) 0,01 
S4 = S3 (indien niet bevochtigd) 0,1 

Tabel 5: Emissiefactoren volgens TNO (1987) voor overslag 

Deze emissiefactoren worden toegepast voor de gehele overslagcyclus. Deze cyclus 
bestaat uit de volgende twee onderdelen: 
• de aanvoer, zonder gebruik van transportbanden (= directe opslag) 
• de afvoer, zonder gebruik van transportbanden (= directe afslag) 
 
Deze emissiefactoren moeten bij volgende situaties worden aangepast: 
• Wanneer slechts één van de twee onderdelen van de gehele overslag cyclus 

toegepast wordt binnen het bedrijf moet de emissiefactor worden gehalveerd. Er 
wordt m.a.w. aangenomen dat elk onderdeel van de overslag cyclus de helft 
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genereert van de totale emissies. Dit staat niet expliciet in TNO (1987) maar kan 
uit het rekenvoorbeeld in TNO (1987) worden afgeleid. 

• Wanneer transportbanden toegepast worden (= indirecte op- en/of afslag), moet 
de emissiefactor verdubbeld worden. Dit kan naargelang het geval dus voor één 
onderdeel van de cyclus zijn of voor de gehele cyclus. Dit staat niet expliciet in 
TNO (1987) maar kan uit het rekenvoorbeeld in TNO (1987) worden afgeleid. 

• Wanneer - zoals voor ijzererts - onderscheid wordt gemaakt in de 
stuifgevoeligheid bij opslag en bij het laden/lossen, wordt voor klasse S4 een 
emissiefactor van 0,02 kg TSP/ton doorvoer toegepast (dus tweemaal zo hoog als 
voor de klasse S5). 

 
De gegeven emissiefactoren zijn van toepassing voor de activiteiten op moderne op- en 
overslagbedrijven met als referentiejaar 1987. 
 
Er wordt bij deze emissiefactoren geen rekening gehouden met bijkomende 
emissiebeperkende maatregelen. Er wordt enkel gesuggereerd om voor oudere 
bedrijven een correctiefactor > 1 toe te passen en voor ver doorgevoerde maatregelen  
een correctiefactor < 1 toe te passen. Enkel de mogelijkheid om het product te 
bevochtigen wordt waar beschikbaar impliciet in rekening gebracht via een verandering 
van de stuifgevoeligheidsklasse. 

Specifieke emissiefactoren 

Voor wat de overslag van granen, derivaten en tapioca betreft geeft TNO (1987) 
specifieke (verfijnde) emissiefactoren op die toegepast kunnen worden als alternatief 
voor de emissiefactoren uit Tabel 5, zie onderstaande Tabel 6. 
 
Proces Stofbron Emissiefactor  

(kg TSP/ton doorzet) (1) 

Granen Derivaten Tapioca (2) 

Lossen     

Pneumatisch lossen van schepen Scheepsruim 0,2 0,1 0,4 
Uitlaat blower 0,0001 0,0001 0,0001 

Lossen van schepen met grijperkraan Scheepsruim + grijper 0,4 0,2 0,8 
Losbunker + afzuiging 0,02 0,01 0,03 
Losbunker zonder afzuiging 0,4 0,2 0,6 

Beladen     
Beladen van open voer- en vaartuigen Beladingsruimte 0,6 0,3 1,1 
(1) Uitgaande van volgende referentie: Bakkum, de Fielliettaz Goethart; Stofemissies bij de overslag en het bewerken van granen en derivaten; 
Voedingsmiddelentechnologie; 12 juni 1980; jaargang 13, nr. 12 
(2) Deze emissiefactoren gelden voor zachte tapioca (z.g. natives). Voor goed geperste (z.g. harde) tapioca zijn de emissiefactoren ongeveer 30 % van 
de genoemde waarden. 

Tabel 6: Specifieke emissiefactoren volgens TNO (1987) voor granen, derivaten en 

tapioca voor overslag 

Granen. De stofemissie van deze groep bestaande uit granen, zaden, peulvruchten, 
bonen, e.d.m. bestaat voornamelijk uit de verontreinigingen van het bulkgoed. Zo 
stuiven reeds geschoonde brouwgerst en nat inlands graan duidelijk minder dan droge 
importmaïs, dat meestal veel stof bevat. 
 
Derivaten (graanderivaten exclusief tapioca). Kwantitatief is dit de grootste groep, 
bestaande uit schroten, schilfers, pellets van zaden, bloempitten, pulp, grondnoten, 
enz. Deze groep bevat materialen waarvan de stofontwikkeling aanzienlijk kan 
verschillen. 
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Tapoica. Zowel tapioca als bijvoorbeeld sommige gedroogde en gemalen groenvoeders 
(grasmeel) hebben sterker stuivende eigenschappen dan de groep derivaten. Daarom 
zijn deze mengvoedergrondstoffen in een aparte groep ondergebracht. 

Omrekening van TSP naar PM10 

Het berekeningsresultaat voor TNO (1987) is uitgedrukt in ton TSP per jaar. TNO 
(1987) biedt de mogelijkheid aan deze hoeveelheden om te rekenen naar PM10. De 
omrekeningsfactoren worden bepaald via een aantal zeer ruwe aannames waardoor de 
nauwkeurigheid niet groot is.  
 
Vooreerst wordt de omrekeningsfactor voor kolen afgeleid uitgaande van EPA (1983) en 
enkele aannames. De afgeleide emissiefactor voor kolen bedraagt 5 gew% PM10 t.o.v. 
berekende TSP emissie. TNO (1987) geeft aan dat de mate van betrouwbaarheid voor 
dit cijfer niet erg groot is. Kolen worden normaal ingedeeld onder 
stuifgevoeligheidsklasse S4, maar wordt voor de emissieregistratie ondergedeeld onder 
S5 vermits kolen doorgaans nat gehouden worden om emissies te beperken.  
 
Voor alle stortgoederen wordt vervolgens het volgende verondersteld: 
• Stuifgevoeligheidsklasse S5. De omrekeningsfactor voor kolen wordt gewoon 

overgenomen. 
• Stuifgevoeligheidsklasse S3. Er wordt aangenomen dat de omrekeningsfactor 2 

keer zo hoog is als deze voor kolen. 
• Stuifgevoeligheidsklasse S1. Er wordt aangenomen dat de omrekeningsfactor 4 

keer zo hoog is als deze voor kolen. 
Hierbij wordt aangenomen dat bij een stuifgevoeliger stortgoed het verwaaibare 
gehalte (TSP) en dus ook het PM10 gehalte groter zal zijn. 
 
Onderstaande tabel vat de zo afgeleide emissiefactoren voor PM10 samen. 
 
Stuifgevoeligheidsklasse Emissiefactor TSP 

(kg TSP/ton doorzet) 
Omrekeningsfactor 
voor PM10 
(gew% PM10 t.o.v. 
berekende TSP emissie) 

Afgeleide emissiefactor 
PM10 
(kg PM10/ton doorzet) 

S1 1 20 0,2 
S3 0,1 10 0,01 
S5 0,01 5 0,0005 
S2 = S3 (indien wel bevochtigd) 0,1 10 0,01 
S2 = S1 (indien niet bevochtigd) 1 20 0,2 
S4 = S5 (indien wel bevochtigd) 0,01 5 0,0005 
S4 = S3 (indien niet bevochtigd) 0,1 10 0,01 

Tabel 7: Afgeleide emissiefactoren voor PM10 volgens TNO (1987) voor overslag 

Vrins (1999) [8] 

Analoog als onder 0 aangegeven wordt op basis van fijn stofemissieschattingen bij 3 
verschillende op- en overslagbedrijven door Vrins (1999) [8] een eerste aanzet 
gegeven om ook bij bedrijven waar geen stofmetingen beschikbaar zijn de fijn 
stofemissie in te schatten bij overslag via emissiefactoren. 
 
Onderstaande tabel vat de emissiefactoren samen voor de overslag van stuifgevoelige 
stortgoederen (manipulatie). Als activiteitsdata wordt gebruik gemaakt van de doorzet 
in ton/jaar van het stortgoed. 
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Stortgoed Emissiefactor PM10 

(kg PM10/ton doorzet) 
verhouding PM10 t.o.v. 
TSP 

Afgeleide emissiefactor 
TSP 
(kg TSP/ton doorzet) 

Kolen en ertsen 0,003 0,67 0,0045 
IJzererts 0,002 0,89 0,0022 
Agribulk 0,024 0,33 0,0727 

Tabel 8: Emissiefactoren voor PM10 en TSP volgens Vrins (1999) voor overslag 

Deze emissiefactoren zijn niet geldig voor de gehele overslag cyclus, in tegenstelling tot 
TNO (1987), maar slechts voor één onderdeel hiervan, nl.: 
• ofwel de aanvoer 
• ofwel de afvoer 
Indien de volledige overslag cyclus op het bedrijventerrein plaatsvindt dan dienen de 
emissiefactoren met een factor 2 vermenigvuldigd te worden. Analoog als bij TNO 
(1987) wordt m.a.w. hierdoor impliciet aangenomen dat zowel de aanvoer als afvoer 
eenzelfde emissie genereert. 
 
Opmerking. Voor ijzererts wordt een lagere emissiefactor voor PM10 van 0,002 i.p.v. 
0,003 kg/ton doorzet genomen. De reden is dat bij het bedrijf met op- en overslag van 
ijzererts minder laadschoppen en meer transportbanden worden toegepast (andere 
bedrijfsvoering), in tegenstelling tot het bedrijf met op- en overslag van kolen en 
ertsen. 
 
Het is onduidelijk in welke mate bovenstaande emissiefactoren reeds rekening houden 
met emissiereducerende maatregelen. Er wordt geen correctie voorgesteld voor 
bijkomende emissiereducerende maatregelen. 
 
Daarnaast kan opgemerkt worden dat deze emissiefactoren ook een beperkte bijdrage 
van emissies t.g.v. stofopwaai door verkeer tijdens de overslag kunnen bevatten. 
De bepaling hiervan werd namelijk o.a. gebaseerd op immissiemetingen uitgevoerd bij 
het op- en overslagbedrijf EMO waar de bijdrage van het verkeer impliciet mee werd 
bepaald. De afleiding van de emissiefactoren voor overslag gebeurde hierbij door de 
meetperiodes met enkel opslag te vergelijken met meetperiodes met zowel opslag als 
overslag waar dan ook het verkeer tijdens de overslag mee inbegrepen zit. Het verschil 
tussen de overeenkomstige meetresultaten van deze meetperiodes geeft de 
emissiefactoren voor overslag. Er kan echter aangenomen worden dat de bijdrage van 
het verkeer in de zo afgeleide emissiefactoren voor overslag benaderend 
verwaarloosbaar zal zijn. Dit komt doordat EMO tijdens de meetcampagnes reeds 
overal over verharde wegen beschikte die ook continu bevochtigd werden.  

PEUTZ (2006) [11] 

Zoals reeds bij 0 aangegeven actualiseert PEUTZ (2006) [11] de methodieken TNO 
(1987) en Vrins (1999) voor wat betreft op- en overslag van kolen, mineralen en 
ijzerertsen alsook agribulk via twee actualisatie-stappen.  
 
Wat betreft de overslag van kolen, mineralen en ijzerertsen alsook agribulk wordt 
gekozen om de emissiefactoren van Vrins (1999) volledig over te nemen, zie hiervoor 
ook Tabel 8 onder 0. 
 
De verantwoording is als volgt: 
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• Kolen, mineralen en ijzerertsen. EPA kent een methodiek voor de 
emissieafschatting per installatie. Er is  gekozen  om deze methodiek niet op alle 
onderdelen a-priori als toepasbaar voor de Nederlandse situatie te beschouwen, 
maar daarentegen zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis die door 
metingen in Nederland in de omgeving van overslagbedrijven is ontwikkeld. Er 
wordt m.a.w. gekozen voor de interpretatie van de metingen volgens Vrins. Er 
wordt aangenomen dat de sproeidiscipline van opslag en terreinen in 2006 niet zo 
volledig zou zijn dat de bijbehorende reductiefactor uit het EPA-onderzoek zou 
kunnen worden toegepast. Dit laatste zal, indien dit het geval is, steeds meer uit 
lopend en geprojecteerd stofmonitoring-onderzoek moeten blijken. 

• Agribulk (granen, derivaten en tapioca). Er kan aangenomen worden dat de fijn 
stofemissies in 2005 bij overslag van agribulk ongeveer gelijkgesteld kunnen 
worden aan deze van 1998. De typerende overslagproducten zijn van 
stuifgevoeligheidsklasse S3 en maakten in 1998 reeds gebruik van doekenfilters 
op stofafzuigingen noodzakelijk (indien stof niet teruggeleid wordt naar de 
productstroom). Daarnaast heeft PEUTZ (2006) nog 2 referenties uit de literatuur 
bestudeerd die bovenstaande veronderstelling bevestigen, nl. TNO (1987) en EPA 
[24]. 

 
Als activiteitsdata wordt gebruik gemaakt van de doorzet en dit op volgende manier: 
• boord-boord overslag: 1 x doorzet 
• boord-kade-kade-boord overslag: 2 x doorzet 
• boord-kade overslag gevolgd door afvoer over land naar een verwerkend bedrijf: 

1 x doorzet 

EPA (13.2.4 - Aggregate Handling And Storage Piles, 2006) [15]  

Berekeningsformule 

EPA (13.2.4, 2006) [15] berekent de stofemissies die ontstaan bij alle types van 
overslag via onderstaande berekeningsformule. Met overslag wordt hierbij bedoeld: 
• overslag van materiaal naar de opslaghoop. Dit kan batchgewijs of continu 

verlopen. 
• overslag van materiaal van de opslaghoop naar het transportmiddel of naar de 

procesinstallatie. Dit kan ook batchgewijs of continu verlopen. 
 
E = 0,0016 k (U/2,2)1,3 (M/2)-1,4 
 
Waarbij: 
• k, dimensieloos. Dit is een empirische konstante en brengt de PM fractie in 

rekening. 
• U, uitgedrukt in m/s. Dit is de gemiddelde windsnelheid. 
• M, uitgedrukt in %. Dit is het vochtgehalte van het overgeslagen materiaal. 
• E, uitgedrukt in kg stof/metrische ton overgeslagen produkt. Dit is de berekende 

individuele emissiefactor en kan bepaald worden voor zowel PM2.5, PM10, alsook 
TSP. De bepaling voor PM5 en PM15 is ook mogelijk. 

 
De voorgestelde berekeningsformule bevat geen parameter die rekening houdt met het 
type overslag, bv. batchgewijs via vrachtwagen en lader of continu via 
transportbanden. 
 
Er wordt verder ook geen rekening gehouden met de siltfractie in de 
berekeningsformule. EPA geeft als reden aan dat er geen significante correlatie  werd 
teruggevonden tussen de siltfractie en de emissiefactor. Een mogelijke reden is dat de 
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meeste veldmetingen uitgevoerd werden bij hoge siltfracties bij lage windsnelheden, en 
ook omgekeerd. Er is wel als randvoorwaarde een bereik van de siltfractie aangegeven 
waarvoor de formule van toepassing is, zie 0. Buiten deze randvoorwaarde verliest de 
formule aan nauwkeurigheid, zie 0. 

De empirische konstante (k) 

De waarden voor de empirische konstante k zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Empirische 
konstante  
(dimensieloos) 

PM2.5 PM5 PM10 PM15 TSP 

k  0,053 0,20 0,35 0,48 0,74 

Tabel 9: Waarden voor de empirische konstante k 

Voor TSP wordt hierbij aangenomen dat bij benadering PM30 gelijkgesteld kan worden 
aan TSP. 

De gemiddelde windsnelheid (U) 

Om een emissiefactor op jaarbasis te bepalen dient de gemiddelde windsnelheid op 
jaarbasis genomen te worden. 

Het vochtgehalte (M) en de siltfractie 

EPA geeft standaardwaarden voor het vochtgehalte (M) en de siltfractie van over te 
slagen materialen, zie onderstaande tabel.  
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Tabel 10: Standaardwaarden voor het vochtgehalte (M) en de siltfractie 

Opmerking. De siltfractie wordt niet gebruikt in de berekeningsformule maar is nodig 
om te toetsen of aan de randvoorwaarden van de berekeningsformule voldaan is, zie 
verder ook 0. 
 
Voor de bepaling van bedrijfspecifieke vochtgehaltes en siltfracties verwijst EPA naar 
monsternameprocedures, zie voor meer detail [15]. De siltfractie wordt hierbij bepaald 
volgens de ASTM-C-136 methode op basis van een 200 U.S. Mesh zeef (omgerekend 
ongeveer 74 µm). De siltfractie is m.a.w. het verwaaibare gedeelte van het product, nl. 
het PM75 gehalte. De methodiek kan in detail teruggevonden worden onder Appendix C 
van AP-42.  

De afgeleide emissiefactor (E) 

De emissiefactor kan zowel voor PM2.5, PM10 als TSP worden afgeleid. Het is ook 
mogelijk om de emissiefactor voor PM5 en PM15 af te leiden. Voor TSP wordt hierbij 
aangenomen dat bij benadering PM30 gelijkgesteld kan worden aan TSP. 
 
Opmerking. Het is theoretisch mogelijk, maar helemaal niet praktisch, om een 
nauwkeurigere inschatting te maken door emissiefactoren op bv. dagbasis i.p.v. 
jaarbasis te bepalen. 

Randvoorwaarden berekeningsformule 

Onderstaande tabel vat de randvoorwaarden samen voor het gebruik van de 
berekeningsformule. 
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Siltfractie 
(%) 

Vochtgehalte 
(%) 

Gemiddelde windsnelheid 
(m/s) 

0,44 - 19 0,25 - 4,8 0,6 - 6,7 

Tabel 11: Randvoorwaarden van de berekeningsformule 

Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid van de afgeleide emissiefactor E wordt voor PM2.5, PM5, PM10, 
PM15 en TSP ingeschaald op "niveau A" indien: 
• de randvoorwaarden vermeld onder 0 gerespecteerd worden.  
• het vochtgehalte individueel door het bedrijf bepaald wordt 
• en eventueel de siltfractie individueel door het bedrijf bepaald wordt om na te 

gaan ofdat aan de randvoorwaarde van de berekeningsformule voldaan is. 
 
Wanneer de berekening uitgevoerd wordt bij siltfracties die buiten het 
toepassingsgebied van de berekeningsformule vallen, zie 0, dan zal de nauwkeurigheid 
van de zo bepaalde emissiefactor met 1 niveau afnemen, m.a.w. "niveau B" i.p.v. 
"niveau A". 
 
Wanneer de berekening uitgevoerd wordt met gebruik van de gemiddelde 
standaardwaarden uit Tabel 10 dan zal de nauwkeurigheid van de zo bepaalde 
emissiefactor met 1 niveau afnemen. 
 
Opmerking. De betekenis van de diverse EPA nauwkeurigheidsniveaus kan 
teruggevonden worden in bijlage C.  

Emissiereducerende maatregelen 

Emissiereducerende maatregelen kunnen bestaan via bevochtiging met water of 
toevoeging van een vastleggend (chemisch) middel (verlaging siltfractie). Daarnaast 
kunnen het ommuren of inkapselen van opslaghopen toegepast worden (verlaging 
windsnelheid). 
 
EPA geeft geen algemene reductie-efficiënties aan. Het is echter theoretisch mogelijk 
om het effect van emissiereducerende maatregelen mee in beschouwing te nemen in de 
berekeningsformule. Hiervoor moeten echter het gemiddeld vochtgehalte, evt. de 
siltfractie en de gemiddelde windsnelheid representatief meettechnisch bepaald worden.  

VDI 3790-3 (opname van materiaal, 2010) [4] 

Algemeen 

De VDI richtlijn 3790-3 stelt een berekeningsmethodiek voor om de stofemissies bij 
overslag in te schatten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 3 deelprocessen 
die mogelijk zijn bij overslag, nl: de opname, de verplaatsing en de afgifte van 
materiaal. In dit onderdeel wordt de berekeningsmethodologie voor de opname van 
materiaal besproken.  
 
De methodiek voor de opname van materiaal is hoofdzakelijk gebaseerd op Pieper 
(1995), zie referentie [31]. 
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Voor de berekeningsformule wordt verwezen naar referentie [4] – omwille van een 
copyright kan deze niet overgenomen worden in een publiek rapport. De formule is 
zowel van toepassing voor de continue als discontinue opname en onderscheidt 
volgende parameters:.  
 
 
• een dimensieloze gewichtsfactor die rekening houdt met de stuifgevoeligheid van 

het materiaal; 
• de opgenomen massa aan materiaal via een continue of discontinue opname-

techniek; de dichtheid van het overgeslagen materiaal; 
• een omgevingsfactor die rekening houdt met eventuele reductiemaatregelen. 
 
De afgeleide individuele emissiefactoren zijn in eerste benadering niet evenredig met 
de hoeveelheid opgenomen materiaal maar zijn vooral afhankelijk van de wijze van 
opname. 
 

Indeling in stuifgevoeligheidsklassen volgens VDI 

Algemene indeling in 4 groepen 

Bij de bepaling van de emissiefactoren bij opname van materiaal wordt rekening 
gehouden met de stuifgevoeligheidsklasse van het product. Er worden 4 groepen 
onderscheiden: 
• sterk stuifgevoelig 
• middelmatig stuifgevoelig 
• zwak stuifgevoelig 
• stof niet waarneembaar 
 
De indeling van de diverse materialen in stuifgevoeligheidsklassen is gebaseerd op de 
bevindingen van verschillende beoordelingen en is gebaseerd op visuele waarnemingen, 
zie hiervoor bijlage B (oude versie van 1999). Het is mogelijk dat er (behoorlijke) 
afwijkingen kunnen optreden op deze indeling. Zo duidt de indeling van een materiaal 
in 2 i.p.v. 1 groep op afwijkende interpretaties. Bij een ontbrekende indeling in een 
groep zijn geen gegevens beschikbaar. Het is ook mogelijk dat kan afgeweken worden 
van de bestaande groepering wanneer het vochtgehalte sterk afwijkt of wanneer het 
materiaal veel tussenstappen heeft ondergaan tijdens de opslag. Oorzaken voor 
mogelijke afwijkingen worden waar van toepassing in de bijlage van de indeling van de 
stuifgevoeligheidsklassen van VDI 3790-3 opgegeven.  
 
Er wordt aangeraden dat het bedrijf zelf inschattingen van de stuifgevoeligheid van zijn 
materiaal maakt. 

Bijkomende 5e groep voor speciale gevallen 

Naast deze 4 groepen geeft VDI 3790-3 nog een 5e groep aan voor speciale gevallen, 
nl.: buitengewoon vochtig (bv. druppelnat) en/of bijzonder stofarm (bv. gewassen) 
materiaal. Met deze groep kunnen afwijkende gevallen in rekening worden gebracht 
(stof in niet zichtbaar bereik). Zo geeft bv. het toevoegen van een coagulens een 
belangrijke verlaging van de stuifgevoeligheid. 
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Via eenvoudige afgiftetesten met een grijper kan vastgesteld worden bij welke hoogte 
(2, 4, 6, 8 of 10 m) een eerste stofontwikkeling ontstaat. De stofontwikkeling neemt 
toe met de 1,25 ste macht t.o.v. de afgiftehoogte waardoor de afgiftehoogte een 
duidelijke graadmeter is van de neiging tot stuifgevoeligheid van een materiaal. Indien 
er geen stofontwikkeling plaatsvindt op een hoogte van 10 m betreft het een niet 
stuifgevoelig materiaal. In het andere geval kan een specifieke genormeerde (t.o.v. de 
dichtheid van het materiaal) emissiefactor worden afgeleid. Voor meer detail wordt 
naar VDI 3790-3 verwezen. 

Randvoorwaarden 

Het berekeningsmodel is in principe toepasbaar voor alle overslagactiviteiten en de 
daarbij voorkomende materialen. De richtlijn geeft echter aan dat als basis voor het 
berekeningsmodel grotendeels gebaseerd werd op referenties die de stofemissies bij 
overslag van ertsen en kolen bestudeerd hebben. In enkele gevallen werden ook 
specifiek stofemissies voor plantaardige massaproducten opgegeven. Onderzoek naar 
de geloofwaardigheid [31] geeft aan dat het berekeningsmodel ook voor deze 
plantaardige massaproducten geldig is. 

Nauwkeurigheid 

VDI 3790-3 geeft aan dat er geen algemene uitspraken kunnen gedaan worden i.v.m. 
de nauwkeurigheid van het berekeningsmodel. Hiervoor is de huidig beschikbare  
dataset waarmee het berekeningsmodel werd opgebouwd te beperkt. Daarnaast is de 
indeling van de stuifgevoelige materialen nog onzeker vermits bij de indeling geen 
objectieve methodes beschikbaar zijn. De afhankelijkheid van de optredende 
stofemissie tot de parameters in het model kon echter via modeltesten bevestigd 
worden. 
 
VDI 3790-3 geeft aan dat onderzoek naar de geloofwaardigheid van de 
berekeningsmethodiek aantoont dat in vergelijking met algemene emissiefactoren en 
metingen de afwijking bij de meeste gevallen beneden 35 % lag.  

Emissiereducerende maatregelen 

De berekeningsmethodiek houdt gedetailleerd rekening met emissiereducerende 
maatregelen via de omgevingsfactor.. 

VDI 3790-3 (verplaatsing van materiaal, 2010) [4] 

De VDI richtlijn 3790-3 stelt een berekeningsmethodiek voor om de stofemissies bij 
overslag in te schatten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 3 deelprocessen 
die mogelijk zijn bij overslag, nl: de opname, de verplaatsing en de afgifte van 
materiaal. In dit onderdeel wordt de verplaatsing van materiaal besproken.  
 
Bij het verplaatsen van het materiaal via grijpers, transportbanden e.d.m. zijn geen 
bepalingsmethodes voor emissiefactoren beschikbaar. Tijdens het zwaaien van gesloten 
grijpers bv. kan materiaal via spleten naar beneden vallen. 
 
VDI 3790-3 stelt enkel voor om voor het specifieke geval van pneumatisch transport 
(met afzuiging) een emissiefactor te bepalen op basis van metingen in het afgaskanaal 
na de stoffilter.  Voor de berekeningsformule wordt verwezen naar referentie [4].  
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VDI 3790-3 (afgifte van materiaal, 2010) [4] 

Algemeen 

De VDI richtlijn 3790-3 stelt een berekeningsmethodiek voor om de stofemissies bij 
overslag in te schatten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 3 deelprocessen 
die mogelijk zijn bij overslag, nl: de opname, de verplaatsing en de afgifte van 
materiaal. In dit onderdeel wordt de berekeningsmethodologie voor de afgifte van 
materiaal besproken.  
 
De methodiek voor de afgifte van materiaal is hoofdzakelijk gebaseerd op Pieper 
(1995), zie referentie [31]. 
 
Voor de berekeningsformule wordt verwezen naar referentie [4] – omwille van een 
copyright kan deze niet overgenomen worden in een publiek rapport. De formule 
onderscheidt volgende parameters: een dimensielozegewichtsfactor die rekening houdt 
met de stuifgevoeligheid van het materiaal; 
• de massastroom aan materiaal dat op continue wijze wordt afgegeven (bv. via 

een transportband) of het gemiddelde gewicht van één lading dat op discontinue 
wijze wordt afgegeven (bv. via een grijper); 

• een correctiefactor die rekening houdt met afwijkende hoogten t.o.v. het 
oorspronkelijke berekeningsmodel tijdens de afgifte van materiaal; 

• de dichtheid van het overgeslagen materiaal; 
• een omgevingsfactor die rekening houdt met eventuele reductiemaatregelen. 

Randvoorwaarden 

Het berekeningsmodel is in principe toepasbaar voor alle overslagactivteiten en de 
daarbij voorkomende materialen. De richtlijn geeft echter aan dat als basis voor het 
berekeningsmodel grotendeels gebaseerd werd op referenties die de stofemissies bij 
overslag van ertsen en kolen bestudeerd hebben. In enkele gevallen werden ook 
specifiek stofemissies voor plantaardige massaproducten opgegeven. Onderzoek naar 
de geloofwaardigheid [31] geeft aan dat het berekeningsmodel ook voor deze 
plantaardige massaproducten geldig is. 
 
Bij afgifte van materiaal kan de inwerking van de wind op het vallend materiaal 
belangrijk zijn. VDI 3790-3 geeft aan dat de windinvloed in eerste instantie niet mee in 
rekening wordt gebracht in het berekeningsmodel. Als reden wordt aangegeven dat de 
windinvloed meestal te verwaarlozen is door de min of meer goede afscherming bij de 
meeste overslagplaatsen (bunker, luik, trechter e.d.m.) of door de goede constructie 
van het overslagapparaat (beladingsbuis e.d.m.). Daarnaast is het zo dat pas hogere 
windsnelheden bijkomende stofemissies veroorzaken maar dat dit minder het geval zal 
zijn bij een grotere afgiftemassa en lagere afgiftehoogte. Als derde argument wordt 
aangegeven dat op basis van veiligheidsoverwegingen overslag bij extreem weer in het 
algemeen niet toegelaten is. 
 
Opmerking. De oorspronkelijke berekeningsformule (zonder correctiefactoren) heeft 
betrekking op een afgiftehoogte van 2 meter waarbij de afgifte plaats vindt zonder 
afscherming van de omgeving op een vlak oppervlak. Door inbreng van diverse 
correctiefactoren werd het toepassingsgebied van de berekeningsformule uitgebreid. 
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Nauwkeurigheid 

VDI 3790-3 geeft aan dat er geen algemene uitspraken kunnen gedaan worden i.v.m. 
de nauwkeurigheid van het berekeningsmodel. Hiervoor is de huidig beschikbare  
dataset waarmee het berekeningsmodel werd opgebouwd te beperkt. Daarnaast is de 
indeling van de stuifgevoelige materialen nog onzeker vermits bij de indeling geen 
objectieve methodes beschikbaar zijn. De afhankelijkheid van de stofemissies tot de 
parameters in het model kon echter via modeltesten bevestigd worden. 
 
VDI 3790-3 geeft aan dat onderzoek naar de geloofwaardigheid van de 
berekeningsmethodiek aantoont dat in vergelijking met algemene emissiefactoren en 
metingen de afwijking bij de meeste gevallen beneden 35 % lag.  
 
De stofontwikkeling via afgifte bij grijpers kan door het berekeningsmodel mogelijk 
minder groot ingeschat (in vergelijking met continue afgifte) worden dan de praktijk 
laat vermoeden. De reden is dat de berekeningsformule niet met alle factoren rekening 
kan houden (o.a. slecht onderhoud grijper en het slordig opvolgen van de 
bedieningsprocedure) die bijkomende stofemissies bij de afgifte via grijpers teweeg 
kunnen brengen. Het is dus mogelijk dat het berekeningsmodel de emissies 
onderschat, dit hoeft echter niet steeds het geval te zijn. 

Emissiereducerende maatregelen 

De berekeningsmethodiek houdt gedetailleerd rekening met emissiereducerende 
maatregelen via de omgevingsfactor. 

VDI 3790-3 (vereenvoudigde methodiek opname en afgifte materiaal, 
2010) [4] 

Voor het geval dat een nauwkeurige berekening op basis van 0 (opname) of 0 (afgifte) 
niet noodzakelijk is of indien specifieke gegevens ontbreken stelt VDI 3790-3 een 
methodiek voor via genormeerde emissiefactoren.  
 
De normering van deze emissiefactoren heeft betrekking op de dichtheid van het 
materiaal. De genormeerde emissiefactor is m.a.w. bedoeld voor materiaal met een  
een dichtheid van 1 ton/m3. Om hieruit de werkelijke individuele emissiefactor af te 
leiden moet de genormeerde emissiefactor gecorrigeerd worden op basis van: 
 
 
• de dichtheid van het overgeslagen materiaal; 
• een dimensielozeomgevingsfactor die rekening houdt met eventuele 

reductiemaatregelen. 
 

3.1 Voor de berekeningsformule wordt verwezen naar referentie 
[4].Overzicht en bespreking 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare 
berekeningsmethodieken uit de literatuur voor de bepaling van de niet-geleide 
stofemissies tijdens overslag. 
 
Wat betreft de inputgegevens wordt onderscheid gemaakt tussen: 
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• benodigde input. Dit zijn de inputgegevens die zeker zelf door het bedrijf 
aangeleverd moeten worden. 

• optionele input. Dit zijn de inputgegevens waar bij gebrek aan kennis binnen het 
bedrijf ook teruggegrepen kan worden naar standaardwaarden. Indien voor 
standaardwaarden gekozen wordt, zal in vele gevallen de nauwkeurigheid van het 
berekeningsresultaat in belangrijke mate afnemen. 

 
Uit het overzicht volgt dat de beschikbare berekeningsmethodieken voor overslag in 
tegenstelling tot opslag doorgaans beter uitgewerkt zijn, zeker wat toepassingsgebied 
(introductie van stuifgevoeligheidsklassen) en ERM betreft. 
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Type emissiefactor        

Type Algemeen Algemeen Algemeen Individueel Individueel Individueel Individueel 
Onderscheid opname/ afgifte ja ja 

(emissie door 
opname = 
emissie door 
afgifte) 

ja 
(opname en afgifte zijn 
gelijkgesteld; de emissiefactor 
wordt gedeeld door 2 indien 
enkel opname of afgifte 
begroot moet worden) 

ja ja ja ja 

Benodigde input        

Doorzet stortgoed 
 (ton/jaar) 

ja ja ja ja ja 
(onderscheid continu en 
discontinu) 

ja 
(onderscheid continu en 
discontinu) 

ja 
(onderscheid continu en 
discontinu maar enkel 
met richtwaarden) 

Stortgoed 
(Type) 

ja 
(beperkt) 

ja 
(beperkt) 

ja 
(Alle) 

ja 
(beperkte set van 
standaardwaarden) 

ja 
(Alle) 

ja 
(Alle) 

ja 
(Alle) 

Stuifgevoeligheidsklasse neen neen ja 
(volgens TNO (1987)) 

neen  
(geen siltfractie) 

ja, 
(volgens VDI (2010)) 

ja, 
(volgens VDI (2010)) 

ja, 
(volgens VDI (2010)) 

Optionele input        

Gemiddelde windsnelheid op 
jaarbasis (m/s) 

neen neen neen ja neen neen neen 

Vochtgehalte materiaal (%) neen neen neen 
(vochtigheid deels  in rekening 
gebracht via stuifgevoeligheid 
materiaal) 

ja neen 
(vochtigheid in rekening 
gebracht via dichtheid/ 
stuifgevoeligheid materiaal) 

neen 
(vochtigheid in rekening 
gebracht via dichtheid/ 
stuifgevoeligheid materiaal) 

neen 
(vochtigheid in rekening 
gebracht via dichtheid/ 
stuifgevoeligheid 
materiaal) 

Siltfractie (%) neen neen neen 
(siltfractie deels in rekening 
gebracht via stuifgevoeligheid 
materiaal) 

neen  
 
(want geen correlatie 
teruggevonden bij 
opstellen formule) 

neen 
(siltfractie in rekening gebracht 
via stuifgevoeligheid 
materiaal) 

neen 
(siltfractie deels in rekening 
gebracht via 
stuifgevoeligheid materiaal) 

neen 
(siltfractie deels in 
rekening gebracht via 
stuifgevoeligheid 
materiaal) 

Dichtheid materiaal (ton/m3) neen neen neen neen ja 
(uitgebreide set van 
standaardwaarden) 

ja 
(uitgebreide set van 
standaardwaarden) 

ja 
(uitgebreide set van 
standaardwaarden) 

Afwerphoogte (= 
correctiefactor) (m) 

neen neen neen neen nvt ja neen 

Onderscheid tussen 
verschillende technieken (bv. 
continu of discontinu) 

ja neen ja/neen 
(Optie: 
- al dan niet toepassen van 
transportbanden 
(emissiefactor verdubbelt bij 
toepassing transportbanden)) 

neen ja  
(aparte formule voor continu 
en discontinu) 

ja  
(aparte formule voor 
continu en discontinu) 

ja 

ERM (Emissiereducerende 
maatregelen) 

ja/ neen 
(zeer beperkt) 

neen 
(reeds 
toegepaste 
ERM 
onbekend) 

ja/ neen 
(enkel rekening houdend met 
stuifgevoeligheid waardoor 
beperkt vochtigheid in 
rekening wordt gebracht) 

ja/neen 
(enkel rekening houdend 
met vochtigheid (materiaal) 
en verlaging windsnelheid 
(ommuren)) 

ja 
(via aparte omgevingsfactor) 

ja 
(via aparte 
omgevingsfactor) 

ja 
(via aparte 
omgevingsfactor) 

Toepassingsgebied        

Type stortgoederen beperkt tot: 
- granen 
- derivaten 
- tapioca 

beperkt tot: 
- kolen en 
ertsen 
- ijzererts 
- agribulk 

Alle  
(via stuifgevoelig-
heidsklassen) 

Beperkte set van 
standaardwaarden  
(iron and steel production / 
stone quarrying and 
processing / taconite 
mining and processing / 
western surface coal 
mining /  coal fired power 
plant / municipal solid 
waste landfills 

Alle  
(via stuifgevoelig-
heidsklassen) 
(model opgesteld via ertsen 
en kolen en beperkt via 
plantaardige materialen) 

Alle  
(via stuifgevoelig-
heidsklassen) 
(model opgesteld via 
ertsen en kolen en beperkt 
via plantaardige 
materialen) 

Alle  
(via stuifgevoelig-
heidsklassen) 
(model opgesteld via 
ertsen en kolen en 
beperkt via plantaardige 
materialen) 

Gemiddelde windsnelheid op 
jaarbasis (m/s) 

nvt nvt nvt 0,6 - 6,7 nvt nvt nvt 

Vochtgehalte materiaal (%) nvt nvt nvt 0,25 - 4,8 nvt nvt nvt 
Siltfractie (%) nvt nvt nvt 0,44 - 19 nvt nvt nvt 
Opmerkingen     VDI geeft geen expliciete 

beperkingen op 
VDI geeft geen expliciete 
beperkingen op 
(bij benadering werden de 
windinvloeden als 
verwaarloosbaar 
verondersteld; impliciet 
eigenlijk een goede 
bedrijfsvoering 
verondersteld) 

Vereenvoudigde 
methodiek t.o.v. 2 vorige 
methodes 
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Output        

TSP (ton/jaar) ja ja ja ja ja ja ja 
PM10 (ton/jaar) ja ja ja ja n.b. n.b. n.b. 
PM2.5 (ton/jaar) n.b. n.b. n.b. ja n.b. n.b. n.b. 
Nauwkeurigheid        

Rekenresultaat TSP laag laag laag laag - hoog middel - (hoog) middel - (hoog) middel - (hoog) 
Rekenresultaat PM10 (zeer) laag laag (zeer) laag laag - hoog n.b. n.b. n.b. 
Rekenresultaat PM2.5 n.b. n.b. n.b. laag - hoog n.b. n.b. n.b. 

n.b. niet beschikbaar 
nvt: niet van toepassing 

Tabel 12: Overzicht van de beschikbare berekeningsmethodieken uit de literatuur voor 

de bepaling van de niet-geleide stofemissies tijdens overslag 
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HOOFDSTUK 4 EMISSIEFACTOREN VOOR OPSLAG 

INCLUSIEF OVERSLAG 

RAINS (2002) [14] 

Emissiefactoren uit de literatuur 

Het interrim rapport van IIASA [14] bundelt nagenoeg alle bekende emissiefactoren 
voor op- en overslag uit de literatuur voor granen, kolen, ijzerertsen, NPK-meststoffen 
en andere industriële producten. In onderstaande tabel wordt het overzicht gegeven. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 13: Overzicht van algemene emissiefactoren uit de literatuur volgens IIASA 

(2002) 

Het is doorgaans onbekend of en zo ja in welke mate deze emissiefactoren rekening 
houden met reeds geïmplementeerde emissiereducerende maatregelen. 
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Geselecteerde  emissiefactoren voor het RAINS-model 

Voor het RAINS-model wordt voor de emissiefactoren uit de CEPMEIP-studie gekozen, 
vermits deze studie emissiefactoren rapporteert voor alle PM fracties. Daarnaast komen 
deze ook voldoende overeen met andere emissiefactoren uit de literatuur.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de emissiefactoren uit het  
RAINS-model die voor opslag inclusief overslag van toepassing zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 14: Overzicht van de emissiefactoren uit het  RAINS-model voor opslag inclusief 

overslag 

De waarden voor andere industriële producten (STH_OTH_IN) zijn afhankelijk van het 
land vermits deze sector diverse materialen vertegenwoordigt met elk verschillende 
emissiefactoren (bv. coke, cement, vliegassen e.d.m.) waarbij in elk land de onderlinge 
verdeling van deze materialen anders is. Daarom werd in bovenstaande tabel geen 
standaardwaarde voor andere industriële producten opgegeven.  
 
Er wordt slechts één maatregel voorzien in het RAINS-model, namelijk "good 
housekeeping/primary measures" om de stofemissies van op- en overslag te reduceren. 
Verder detail is in [14] niet terug te vinden. Voor PM10 wordt aangenomen dat 19 % 
van de emissies gereduceerd worden door deze maatregel.  

VDI 3790-3 (2010) [4] 

VDI 3790-3 geeft algemene emissiefactoren weer voor opslag inclusief overslag ([29], 
1977 en EPA, 2006), zie [4]. 
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HOOFDSTUK 5 EMISSIEFACTOREN VOOR VERKEER 

TIJDENS OP- EN OVERSLAG OP HET 

BEDRIJVENTERREIN 

EPA (13.2.2 - Unpaved Roads, 2006) [25] 

Berekeningsformule 

EPA (13.2.2 - Unpaved Roads, 2006) [25] berekent de emissies aan opwaaiend stof 
veroorzaakt door verkeer op onverharde wegen. Er wordt geen rekening gehouden met 
stofemissies t.g.v. de uitlaat en de slijtage van banden en remmen. 
 
Specifiek voor de op- en overslag komt dit neer op het verkeer van vrachtwagens, 
bulldozers en andere machines op het opslagterrein van het bedrijf. Hiervoor kan aan 
de hand van volgende berekeningsformule een individuele emissiefactor afgeleid 
worden: 
 
E = 281,9 k (s/12)a (1,1023 W/3)b [(365-P)/365] 
 
Waarbij: 
• k, a en b zijn empirische konstanten. 
• s, uitgedrukt in %. Dit is het siltfractie van het oppervlaktemateriaal van de 

onverharde weg. 
• W, uitgedrukt in metrische ton. Dit is het gemiddelde voertuiggewicht. 
• 1,1023. Dit is een omrekeningsfactor om het aantal metrische tons om te zetten 

naar "short tons". In de oorspronkelijke formule wordt W namelijk uitgedrukt in 
Amerikaanse "short tons". 

• 281,9. Dit is de omrekeningsfactor om de Amerikaanse éénheden (lb/VMT) om te 
zetten naar g stof/VKT. Hierbij staat VMT voor "vehicle mile traveled". 

• P, uitgedrukt in aantal "natte" dagen per jaar. Een "natte" dag heeft hierbij 
tenminste 0,254 mm neerslag. 

• E, uitgedrukt in g stof/VKT. Dit is de berekende individuele emissiefactor voor 
verkeer op onverharde wegen bij bedrijventerreinen en kan bepaald worden voor 
zowel PM2.5, PM10 alsook TSP. VKT staat voor "vehicle kilometer traveled", 
m.a.w de afgelegde voertuigkilometer. 

 
Bij de afleiding van de berekeningsformule werd gebruik gemaakt van stapsgewijze 
lineaire regressies uitgaande van diverse veldmetingen. 

De empirische konstanten (k, a en b) 

De waarden voor de empirische konstanten k, a en b zijn in onderstaande Tabel 15 
weergegeven. 
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Empirische konstante  
 

PM2.5 PM10 TSP 

k (lb/VMT) 0,15 1,5 4,9 
a (dimensieloos) 0,9 0,9 0,7 
b (dimensieloos) 0,45 0,45 0,45 

Tabel 15: Waarden voor de empirische konstanten 

De siltfractie (s) 

De siltfractie van het oppervlaktemateriaal van de onverharde weg bestaat uit PM75 en 
is dus de verwaaibare fractie. In onderstaande Tabel 16 zijn standaardwaarden terug te 
vinden voor verschillende types industriële onverharde wegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 16: Waarden voor de siltfractie 

Deze standaardwaarden werden bepaald volgens de ASTM-C-136 methode. Hierbij 
wordt de fractie bepaald van los oppervlaktemateriaal dat door een 200 U.S. Mesh zeef 
gaat (omgerekend ongeveer 74 µm). De methodiek kan in detail teruggevonden 
worden onder Appendix C van AP-42.   
 
Zoals uit bovenstaande tabel volgt kunnen de siltfracties nogal variëren voor een 
bepaald type weg. EPA raadt het gebruik hiervan af vermits bij toepassing de 
nauwkeurigheid van de afgeleide emissiefactor in belangrijke mate verlaagd wordt. Er 
wordt aangeraden dat, indien mogelijk, het bedrijf zelf zijn individuele siltfractie 
bepaalt. 
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Het gemiddeld voertuiggewicht (W) 

Het gemiddelde voertuiggewicht heeft betrekking op het gehele voertuigenpark, ook al 
kan het gewicht sterk variëren. De berekeningsformule is niet bedoeld om aparte 
emissiefactoren te bepalen voor subcategorieën binnen het voertuigenpark, zie ook 0. 

Het aantal neerslagdagen (P) 

Door de introductie van het aantal neerslagdagen in de berekeningsformule wordt 
rekening gehouden met de natuurlijk afname van de stofemissies tijdens neerslag. Er 
wordt hierbij benaderend aangenomen dat de emissiefactor bedoeld op jaarbasis 
omgekeerd evenredig is met het aantal meetbare dagen met neerslag. Als ondergrens 
voor een meetbare dag met neerslag wordt 0,254 mm genomen. 
 
Er wordt echter geen rekening gehouden met de tijdsverdeling van de neerslag, de 
hoeveelheden of het potentieel van de regen om terug te verdampen uit de onverharde 
wegen. Voor meer detail en suggesties om hiermee rekening te houden wordt verwezen 
naar [25]. 

De afgeleide emissiefactor (E) 

De emissiefactor kan zowel voor PM2.5, PM10 als TSP worden afgeleid. Voor TSP wordt 
hierbij aangenomen dat bij benadering PM30 gelijkgesteld kan worden aan TSP. 
 
De emissiefactor houdt geen rekening met emissiereducerende maatregelen maar wel 
met een natuurlijke vermindering van stofemissies t.g.v. neerslag.  

Randvoorwaarden berekeningsformule 

Onderstaande tabel vat de randvoorwaarden samen voor het gebruik van de 
berekeningsformule. 
 
Siltfractie 
oppervlaktemateriaal 
onverharde weg 
(%) 
 

Gemiddeld gewicht 
voertuigen 
(metrische ton) 

Gemiddelde snelheid 
voertuigen 
(km/u) 

Gemiddeld aantal 
wielen 

Vochtgehalte 
oppervlaktemateriaal 
onverharde weg 
(%) 

1,8 - 25,2 1,8 - 260 8 - 69 4 - 17 0,03 - 13 

Tabel 17: Randvoorwaarden bovenstaande berekeningsformule 

Daarnaast heeft de berekeningsformule enkel betrekking op de gemiddelde waarde van 
het gewicht, snelheid, aantal wielen van het gehele voertuigenpark. De 
berekeningsformule is niet bedoeld om aparte emissiefactoren te bepalen voor 
subcategorieën binnen het voertuigenpark van het bedrijf.  

Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid van de afgeleide emissiefactor wordt voor PM2.5, PM10 en TSP 
ingeschaald op "niveau C" indien: 
• de randvoorwaarden vermeld onder 0 gerespecteerd worden.  
• de siltfractie individueel door het bedrijf bepaald wordt 
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Wanneer bij de siltfractie gekozen wordt voor een standaardwaarde uitgaande van 
Tabel 16, zal de nauwkeurigheid van de zo bepaalde emissiefactor met 2 niveaus 
afnemen, m.a.w. "niveau E". 
 
Opmerking. De betekenis van de diverse EPA nauwkeurigheidsniveaus kan 
teruggevonden worden in bijlage C.  

Emissiereducerende maatregelen 

Snelheidsbeperkingen. De berekeningsformule kan met strengere snelheidsbeperkingen 
geen rekening houden. 
 
Verbeteringen wegdek. Verbeteringen zoals het aanbrengen van oppervlaktemateriaal 
met een lagere siltfractie (bv. grind) op het onverharde wegdek heeft een onmiddellijke 
impact op de emissiefactor. Om dit in rekening te brengen moet de siltfractie dus 
aangepast worden door een nieuwe standaardwaarde te kiezen of door deze zelf via 
metingen te bepalen (bij voorkeur 3 tot 6 maanden na aanbrenging).  
Ook kan gekozen worden om het wegdek volledig te verharden. In dit geval moet een 
andere berekeningsformule toegepast worden, zie 0. 
 
Oppervlaktebehandeling. Het wegdek kan behandeld worden met water of via 
chemische stabilizatie met producten die de fijne fracties voor langere tijd aan elkaar 
binden. Het heraanbrengen van water of chemische producten kan variëren van enkele 
minuten voor zuiver water in de zomertijd tot enkele weken tot maanden bij chemische 
stabilizatie. 
 
Voor zuiver water als oppervlaktebehandeling van onverharde wegen stelt EPA een 
methodiek voor om de reductie-efficiëntie te bepalen. Hiervoor moet het vochtgehalte 
gemeten worden van het oppervlaktemateriaal voor en na het aanbrengen van water. 
Dit dient op een representatieve manier te gebeuren, zie [25] voor meer detail en 
procedures. Op basis van deze gegevens kan vervolgens de vochtverhouding M afgeleid 
worden, d.i. de verhouding vochtgehalte bevochtigd t.o.v. niet bevochtigd 
opppervlaktemateriaal. Met deze vochtverhouding M kan op basis van onderstaande 
figuur de reductie-efficiëntie afgeleid worden.  
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Figuur 1: Afleiding van de reductie-efficiëntie bij toepassing van zuiver water als 

oppervlaktebehandeling van onverharde wegen op basis van de vochtverhouding M 

Deze figuur geeft aan dat de reductie-efficiëntie vooral sterk toeneemt bij een 
vochtverhouding tussen 1 en 2. EPA stelt verder dat de nauwkeurigheid van de zo 
aangepaste emissiefactor met 2 niveaus verlaagd dient te worden.  
 
Ook voor de chemische stabilizatie stelt EPA een methodiek voor om de reductie-
efficiëntie te bepalen. Na verschillende chemische behandelingen kan het onverharde 
wegdek gelijken op een verhard wegdek met uitzondering dat het niet vlak is. Doordat 
het verbeterde oppervlak resulteert in het beter vermalen van kleinere deeltjes, is de 
siltfractie van dit los oppervlaktemateriaal beduidend hoger t.o.v. van een wegdek dat 
niet behandeld werd via chemische stabilizatie. Om deze reden kan de 
berekeningsformule uit 0 niet meer worden toegepast zonder bijkomende correctie via 
de reductie-efficiëntie.  
 
De reductie-effciëntie is moeilijk te bepalen en is o.a. afhankelijk van de mate van 
verdunning van de oplossing, het volume oplossing per oppervlakte-éénheid, de tijd 
tussen 2 behandelingen, het type wegverkeer (massa, snelheid en frequentie) en de 
meteorologische condities. EPA geeft op basis van veldtesten aan dat de reductie-
efficiëntie voor PM10 ongeveer 80 % bedraagt bij chemische stabilizatie met 
regelmatige intervallen van 2 tot 4 weken. 
 
In het geval van de doorgaans toegepaste petroleumharsen als chemische stabilizator 
kan een gemiddelde reductie-efficiëntie afgeleid worden voor TSP en PM10 uitgaande 
van het productverbruik, zie onderstaande figuur. 
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Figuur 2: Afleiding van de reductie-efficiëntie voor TSP en PM10 bij toepassing van 

petroleumharsen (chemische stabilisatie) als oppervlaktebehandeling van onverharde 

wegen op basis van het productverbruik 

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen gemiddelde intervallen van 2 weken en 
van 4 weken. Andere intervallen kunnen via interpolatie bepaald worden.  
"Ground Inventory" is het totale volume petroleumhars-concentraat (dus niet de 
verdunde oplossing) per oppervlakte-éénheid dat werd opgebracht sinds de start van 
het stofseizoen in het beschouwde jaar. Het stofseizoen is de warme periode van het 
jaar beginnend bv. vanaf de maand mei t.e.m. september. Dit maakt dus dat de 
reductie-efficiëntie na elk onderhoudsinterval gedurende het beschouwde stofseizoen 
zal toenemen. Hierop moet gelet worden bij de bepaling van de jaarlijkse emissies aan 
stof. 
Opgemerkt kan worden dat de reductie-efficiëntie pas groter dan 0 % wordt vanaf een 
bepaald volume opgedragen product (0,25 liter concentraat/m2). Er dient immers 
voldoende product opgedragen te worden vooralleer enig effect zichtbaar wordt. 

EPA (13.2.1 - Paved Roads, 2011) [26] 

De EPA-versie van november 2006 werd recent in januari 2011 geupdate, met 
volgende aanpassingen: 
• herziening van de berekeningsformule 
• uitbreiding van het toepassingsgebied van 10 mph naar 1 mph 
• toevoeging van een mobiele meetmethodiek om dynamisch de siltlading of PM 

emissies van een wegennet te karakteriseren. 
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Berekeningsformule 

EPA (13.2.1 - Paved Roads, 2011) [26] berekent de emissies aan opwaaiend stof 
veroorzaakt door verkeer op verharde wegen. De hier voorgestelde methodiek is enkel 
bedoeld voor verkeer op industriële terreinen en is niet bedoeld voor openbare wegen. 
 
Er wordt geen rekening gehouden met stofemissies t.g.v. de uitlaat en de slijtage van 
banden en remmen. EPA geeft aan dat stofemissies t.g.v. de uitlaat en de slijtage van 
banden en remmen apart ingeschat kunnen worden d.m.v. één van de twee 
rekenmodellen van EPA: MOBILE6.2 of MOVES2010. 
 

Specifiek voor de op- en overslag komt dit neer op het verkeer van vrachtwagens, 
bulldozers en andere machines op het opslagterrein van het bedrijf. Hiervoor kan aan 
de hand van volgende berekeningsformule een individuele emissiefactor op jaarbasis 
afgeleid worden. 
 

E = k (sL)0,91 (1,1023 W)1,02 (1-P/4N) 
 

Waarbij: 
• k, uitgedrukt in g stof/VKT. Dit is een empirische konstante. 
• sL, uitgedrukt in g/m2. Dit is het siltlading van de verharde weg. 
• W, uitgedrukt in metrische ton. Dit is het gemiddelde voertuiggewicht. 
• 1,1023. Dit is een omrekeningsfactor om het aantal metrische tons om te zetten 

naar "short tons". In de oorspronkelijke formule wordt W namelijk uitgedrukt in 
Amerikaanse "short tons". 

• P, uitgedrukt in aantal "natte" dagen per jaar. Een "natte" dag heeft hierbij 
tenminste 0,254 mm (0,01 inch) neerslag. 

• N, uitgedrukt in aantal dagen. Dit is de periode waarover de emissiefactor geldig 
is. Om de emissiefactor op jaarbasis te bepalen wordt N gelijkgesteld aan 365 
dagen. De factor 4 bij N werd in vergelijking met onverharde wegen extra 
ingevoerd om o.a. rekening te houden met het feit dat verharde wegen sneller 
drogen dan onverharde wegen. 

• E, uitgedrukt in g stof/VKT. Dit is de berekende individuele emissiefactor voor 
verkeer op verharde wegen bij bedrijventerreinen en kan bepaald worden voor 
zowel PM2.5, PM10 alsook TSP. De bepaling voor PM15 is ook mogelijk. VKT staat 
voor "vehicle kilometer traveled", m.a.w de afgelegde voertuigkilometer. 

 
Opmerking. Bovenstaande formule werd afgeleid uitgaande van een deelformule op 
dagbasis. Er bestaat ook een formule op uurbasis, hierop wordt niet verder ingegaan. 
 
Bij de afleiding van de berekeningsformule werd gebruik gemaakt van een regressie-
analyse uitgaande van diverse veldmetingen. Er werd hierbij gebruik gemaakt van 
veldmetingen bij openbare wegen alsook industriële wegen met en zonder 
emissiereducerende maatregelen. 

De empirische konstante (k) 

De waarden voor de empirische konstante k zijn in onderstaande Tabel 15 
weergegeven. 
 
Empirische 
konstante  
(g/VKT) 

PM2.5 PM10 PM15 TSP 

k  0,15 0,62 0,77 3,23 
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Tabel 18: Waarden voor de empirische konstante k 

Voor TSP wordt hierbij aangenomen dat bij benadering PM30 gelijkgesteld kan worden 
aan TSP. 

De siltlading (sL) 

De siltlading (sL) van de verharde weg is de hoeveelheid silt, bestaande uit de 
verwaaibare fractie PM75, per oppervlakte-éénheid verharde weg. De siltlading is 
hierbij het product van de siltfractie (s) en de totale lading (L).  
 
Analoog als onder 0 kan de siltfractie bepaald worden volgens de ASTM-C-136 
methode. Hierbij wordt de fractie bepaald van los oppervlaktemateriaal op de verharde 
weg dat door een 200 U.S. Mesh zeef gaat (omgerekend ongeveer 74 µm). De 
methodiek kan in detail teruggevonden worden onder Appendices C.1 en C.2 van AP-
42. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van het gebruik van een mobiel 
meetsysteem om de siltlading te bepalen op een wegennet. Hierbij meet een 
testvoertuig zijn eigen stofpluim tijdens het rijden, voor meer informatie wordt 
verwezen naar EPA zelf. 
 
In onderstaande Tabel 16 zijn standaardwaarden voor sL terug te vinden voor 
verschillende types verharde wegen op industriële terreinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 19: Waarden voor de siltlading sL 

Zoals uit bovenstaande tabel volgt kunnen de siltladingen nogal variëren voor een 
bepaald type weg. Door de variatie aan verkeersomstandigheden en de variatie aan 
preventieve emissie-reducerende maatregelen, zijn de gegevens mogelijk niet geheel 
representatief om de volledige variatie van de siltlading weer te geven. EPA raadt het 
gebruik hiervan af vermits bij toepassing de nauwkeurigheid van de afgeleide 
emissiefactor in belangrijke mate verlaagd wordt. Er wordt aangeraden dat, indien 
mogelijk, het bedrijf zelf zijn individuele siltlading bepaalt.  
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Het gemiddeld voertuiggewicht (W) 

Het gemiddelde voertuiggewicht heeft betrekking op het gehele voertuigenpark, ook al 
kan het gewicht sterk variëren. De berekeningsformule is niet bedoeld om aparte 
emissiefactoren te bepalen voor subcategorieën binnen het voertuigenpark, zie ook 0. 
 

Het aantal neerslagdagen (P) 

Door de introductie van het aantal neerslagdagen in de berekeningsformule wordt 
rekening gehouden met de natuurlijk afname van de stofemissies tijdens neerslag. Er 
wordt hierbij benaderend aangenomen dat de emissiefactor bedoeld op jaarbasis 
omgekeerd evenredig is met het aantal meetbare dagen met neerslag. Als ondergrens 
voor een meetbare dag met neerslag wordt 0,254 mm (0,01 inch) genomen. 
 

Er wordt echter geen rekening gehouden met de tijdsverdeling van de neerslag, de 
hoeveelheden of het potentieel van de regen om terug te verdampen uit de onverharde 
wegen. Voor meer detail en suggesties om hiermee rekening te houden wordt verwezen 
naar de methodiek van onverharde wegen [25]. 

De afgeleide emissiefactor (E) 

De emissiefactor kan zowel voor PM2.5, PM10 als TSP worden afgeleid. Het is ook 
mogelijk om de emissiefactor voor PM15 af te leiden. Voor TSP wordt hierbij 
aangenomen dat bij benadering PM30 gelijkgesteld kan worden aan TSP. 

Randvoorwaarden berekeningsformule 

Onderstaande tabel vat de randvoorwaarden samen voor het gebruik van de 
berekeningsformule. 
 
Siltlading verharde weg 
(g/m2) 
 

Gemiddeld gewicht voertuigen 
(metrische ton) 

Gemiddelde snelheid voertuigen 
(km/u) 

0,03 - 400 1,8 - 38 1 - 88 

Tabel 20: Randvoorwaarden berekeningsformule 

Daarnaast heeft de berekeningsformule enkel betrekking op de gemiddelde waarde van 
het gewicht en snelheid van het gehele voertuigenpark. De berekeningsformule is niet 
bedoeld om aparte emissiefactoren te bepalen voor subcategorieën binnen het 
voertuigenpark van het bedrijf.  

Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid van de afgeleide emissiefactor E wordt voor PM10, PM15 en TSP 
ingeschaald op "niveau B" en voor PM2.5 op "niveau E" indien: 
• de randvoorwaarden vermeld onder 0 gerespecteerd worden.  
• en het siltlading sL individueel door het bedrijf bepaald wordt 
 

Opmerking. De nauwkeurigheid van de elementaire emissiefactor (op dagbasis) wordt 
ingeschat op "niveau A" voor PM10, PM15 en TSP en op "niveau D" voor PM2.5. Om 
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echter tot een emissiefactor op jaarbasis te komen moet rekening worden gehouden 
met het aantal neerslagdagen. Door de vereenvoudigde benadering, zie 0, neemt de 
nauwkeurigheid hierbij af met één niveau en wordt dus "niveau B", respectievelijk 
"niveau E". 
 

Wanneer bij de siltfractie gekozen wordt voor een standaardwaarde uitgaande van 
Tabel 19, zal de nauwkeurigheid van de zo bepaalde emissiefactor met 2 niveaus 
afnemen, m.a.w. "niveau D", respectievelijk "niveau G". 
 

Indien de berekeningsformule wordt toegepast onder andere voorwaarden dan vermeld 
onder 0, bv. een gemiddeld voertuiggewicht hoger dan 38 metrische ton, zal de 
uiteindelijke emissiefactor een nog hogere onnauwkeurigheid hebben. 
 
Opmerking. De betekenis van de diverse EPA nauwkeurigheidsniveaus kan 
teruggevonden worden in bijlage C.  

Emissiereducerende maatregelen 

Emissiereducerende maatregelen kunnen bestaan uit preventieve maatregelen 
(afdekken vrachtwagens, verharden van onverharde toegangswegen, e.d.m.) en uit 
controlerende maatregelen (frequente reiniging verharde wegen via water, borstelen 
e.d.m.).  
 
De emissiefactor houdt geen rekening met emissiereducerende maatregelen maar wel 
met een natuurlijke vermindering van stofemissies t.g.v. neerslag.  
 
Het opgeven van een algemene reductie-efficiëntie is moeilijk gezien de grote variatie 
aan maatregelen en wijze van toepassing. EPA stelt voor om de actuele siltlading te 
meten waardoor impliciet in de berekeningsformule rekening gehouden wordt met de 
reductie-efficiëntie van emissiereducerende maatregelen. De verhouding van de 
gemeten siltlading voor en na de emissiereducerende maatregelen is een maatstaf voor 
de reductie-efficiëntie. Er worden geen theoretische reductie-efficiënties opgegeven. 

VDI 3790-3 [4] 

VDI 3790-3 [4] stelt geen eigen berekeningsmethodologie voor voor de bepaling van 
stofemissies door verkeer bij onverharde als verharde wegen. Hiervoor wordt verwezen 
naar de methodologie van EPA ([25], [26]), zie ook 0 en 0.  
 
Voor onverharde wegen wordt ter vergelijking met EPA verwezen naar gemeten 
emissiefactoren voor Midden-Europa die in VDI 3790-2 [2] kunnen teruggevonden 
worden. 
 
Voor verharde wegen geeft VDI 3790-3 aan dat de bepalingsmethodologie van EPA 
gebaseerd is op een beperkte dataset en daarenboven afhankelijk is van het type 
bedrijf. De toepassing van deze formule moet dan ook zorgvuldig gebeuren. 

Andere methodieken 

Naast de methodiek van EPA zijn er verder geen andere berekeningsmethodieken 
beschikbaar in de literatuur voor de bepaling van de niet geleide TSP, PM10 en PM2.5 
emissies door het verkeer op onverharde en verharde wegen op het bedrijventerrein bij 
op- en overslag. 
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HOOFDSTUK 6 PRAKTIJKVOORBEELDEN 

Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de theoretische bepalingsmethodes op basis van 
emissiefactoren voor op- en overslag bestudeerd d.m.v. van 3 praktijkvoorbeelden.  
 
Andere activiteiten zoals meerwaardeactiviteiten (zeven, breken, wassen, e.d.m.) 
worden niet bestudeerd.  
 
De onderzochte bedrijven zijn: 
• AM (ArcelorMittal) te Gent (kolen en ijzerertsen) 
• EMO (Europees Massagoed- Overslagbedrijf) te Rotterdam (kolen en ijzerertsen) 
• Boortmalt (site Sobelgra) te Antwerpen (gerst, mout, tarwe en andere granen) 
 
Volgende methoden worden onderzocht en de bekomen emissiefactoren alsook de 
emissies worden met elkaar vergeleken: 
• opslag: Vrins (1999), PEUTZ (2006), EPA (1989) en VDI (2010) 
• overslag: TNO (1987), Vrins-PEUTZ (2006), EPA (2006) en VDI (2010) 
 
Zowel de emissiefactoren als de berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies worden met 
elkaar vergeleken. Voor EMO en Boortmalt worden de berekeningen bovendien nog 
vergeleken met meetgegevens. 
 
Opmerking. Om een idee te geven van de emissies die optreden tijdens verkeer op het 
bedrijventerrein worden de berekeningsresultaten voor AM Gent beknopt samengevat 
wat betreft verharde alsook onverharde wegen. 
 
Vergelijking emissiefactoren opslag 

 

Zowel Vrins (1999), PEUTZ (2006) als EPA (1989) maken gebruik van emissiefactoren 
t.o.v. het grondoppervlakte. Bij VDI (2010) is de emissiefactor gerelateerd aan het 
manteloppervlakte van de opslaghoop. Om de de bekomen emissiefactoren van VDI 
(2010) te vergelijken met de voorgaande methodieken worden deze omgerekend t.o.v. 
het grondoppervlak. 
 
Vergelijking emissiefactoren overslag 

 
Bij toepassing van een tussentijdse opslag kan een overslagcyclus opgesplitst worden 
in twee hoofdtrajecten:  
• het aanvoertraject, bv. lossen schip en transport naar opslaghoop 
• het afvoertraject, bv. afgraven opslaghoop en beladen treinwagons  
Wanneer geen tussentijdse opslag toegepast wordt vallen het aan- en afvoertraject 
samen en bestaat de overslagcyclus dus uit één hoofdtraject, bv. wanneer een schip 
gelost wordt via een grijper (= aanvoer) en de grijper tegelijkertijd een ander schip 
belaadt (= afvoer). 
 
Bij TNO (1987), Vrins-PEUTZ (2006) en EPA (2006) zijn de emissiefactoren gerelateerd 
t.o.v. de overslaghoeveelheden (doorvoer) van deze hoofdtrajecten. 
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Bij VDI (2010) worden de hoofdtrajecten nog verder opgeplitst in subtrajecten, waarbij 
voor elk subtraject een emissiefactor bepaald wordt, bv. opsplitsing van het 
aanvoertraject (schip - kraan - combi - opslag) in 3 subtrajecten: 
• discontinue opname kraan vanuit schip 
• discontinue afgifte kraan naar storttrechter 
• continue afgifte combi naar opslagterrein 
Om VDI (2010) te kunnen vergelijken met de voorgaande methodieken worden de 
berekende emissies van alle subtrajecten samengenomen en wordt op basis hiervan en 
van de overslaghoeveelheid een emissiefactor voor het hoofdtraject afgeleid. 
 
Vergelijking PM10 emissies 

 
Vergelijking PM10-emissies voor opslag. VDI (2010) bepaalt enkel TSP emissies. Om 
een vergelijking met Vrins (1999) en PEUTZ (2006) mogelijk te maken worden de 
bekomen TSP-emissies omgerekend naar PM10 op basis van de fracties uit Vrins (1999) 
die ook bij PEUTZ (2006) gebruikt worden. EPA (1989) bepaalt zowel TSP als PM10. 
 
Vergelijking PM10-emissies voor overslag. VDI (2010) bepaalt enkel TSP emissies. Om 
een vergelijking met Vrins (1999) en PEUTZ (2006) mogelijk te maken worden de 
bekomen TSP-emissies omgerekend naar PM10 op basis van de fracties uit Vrins (1999) 
die ook bij PEUTZ (2006) gebruikt worden. TNO (1987) en EPA (2006) bepalen zowel 
TSP als PM10. 
 
Bepaling PM2.5-emissies 

 
Zowel VDI (2010), Vrins (1999), PEUTZ (2006) en TNO (1987) bepalen geen PM2.5 
emissies. Om deze te bepalen wordt de omrekeningsfactor van TSP naar PM2.5 uit 
RAINS overgenomen. 

AM - opslag 

Gegevens 

AM beschikt over verschillende opslagparken voor kolen (kolenpark 1 t.e.m. 3), 
antraciet (enkele opslaghopen in grondstoffenpark 1 en 3) en ijzerertsen (ertsenpark 1 
t.e.m. 6) waarvan de dimensies van de individuele opslaghopen (lengte, breedte en 
hoogte) benaderend gekend zijn.  
 
De opslag van overige producten bij AM zoals bv. de toeslagstoffen, de 
tussenproducten en de afvalproducten (slakken e.d.m.) wordt niet mee in rekening 
gebracht bij de inschatting van de diffuse stofemissies. 
 
Activiteitsgegevens 

 

In onderstaande Tabel 21 wordt een overzicht gegeven van de mantel- en 
grondoppervlakten die toegepast worden voor de bepaling van de stofemissies. 
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 Manteloppervlakte 

(ha) 
Grondoppervlakte 
(ha) 

% manteloppervlakte t.o.v. 
grondoppervlakte 

Kolen    

kolenpark 1 
kolenpark 2 
kolenpark 3 
grondstoffenpark 1 
grondstoffenpark 3 

3,2 
4,2 
3,2 
0,2 
0,2 

2,6 
3,8 
2,6 
0,1 
0,1 

125 
111 
125 
134 
128 

Totaal 11,0 9,2 119 

IJzerertsen    

ertsenpark 1 
ertsenpark 2 
ertsenpark 3 
ertsenpark 4 
ertsenpark 5 
ertsenpark 6 

0,6 
0,7 
0,9 
0,8 
1,3 
1,3 

0,4 
0,6 
0,8 
0,6 
1,0 
1,0 

136 
118 
117 
126 
125 
125 

Totaal 5,5 4,4 124 

Totaal kolen en ijzerertsen 16,5 13,6 121 

Tabel 21: Mantel- en grondoppervlakten bij AM 

Er is een beperkt verschil in berekende mantel- en grondoppervlakte. De totale 
manteloppervlakte voor kolen en ijzerertsen is gemiddeld ongeveer 21 % groter dan de 
respectievelijke grondoppervlakte. 
 
VDI (2010) 

 
Algemeen: 
• hellingshoeken individuele opslaghopen op basis van hoogte en breedte (variatie 

tussen 26° en 43 °) 
• manteloppervlakte op basis van lengte, breedte en hoogte individuele 

opslaghopen, waarbij werd aangenomen dat het uiteinde van de opslaghoop een 
halve kegel is.  

• dataset windsnelheidsklassen voor Gent (Munte) 
 
Voor kolen en antraciet: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal) 
• gemiddelde korrelgrootte (d50): 4,50 mm (kolen, ref. VDI gemiddelde van range 

2,0 - 7,0) en 1,70 (antraciet, ref. AM op basis van aannames/vereenvoudigingen 
met een belangrijke onzekerheid tot gevolg) 

• correctiefactor vochtigheid (kf): 3 (ref. AM op basis van 
aannames/vereenvoudigingen met een belangrijke onzekerheid tot gevolg) 

• korreldichtheid (ρK): 1,3 g/cm3 (ref. VDI steenkool) 
 
Voor ijzerertsen: 
• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzererts) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 
• gemiddelde korrelgrootte (d50): 1,00 mm (kolen, ref. AM op basis van 

aannames/vereenvoudigingen met een belangrijke onzekerheid tot gevolg) 
• correctiefactor vochtigheid (kf): 3 (ref. AM op basis van 

aannames/vereenvoudigingen met een belangrijke onzekerheid tot gevolg) 
• korreldichtheid (ρK): 4,7 g/cm3 (ref. VDI ijzererts (fijn erts, stukerts)) 
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Vrins (1999) 

 
Algemeen: 
• grondoppervlakte op basis van lengte en breedte individuele opslaghopen, waarbij 

werd aangenomen dat het uiteinde van de opslaghoop een halve kegel is.  
 
Voor kolen en antraciet: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal) 
• algemene emissiefactor kolen en ertsen 
 
Voor ijzerertsen: 
• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzererts) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 
• algemene emissiefactor ijzererts 
 
PEUTZ (2006) 

 
Algemeen: 
• grondoppervlakte op basis van lengte en breedte individuele opslaghopen, waarbij 

werd aangenomen dat het uiteinde van de opslaghoop een halve kegel is.  
 
Voor kolen en antraciet: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal) 
• algemene emissiefactor kolen (inclusief ERM) 
 
Voor ijzerertsen: 
• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzererts) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 
• algemene emissiefactor ijzererts (inclusief ERM) 
 
EPA (1989) 

 
Algemeen: 
• grondoppervlakte op basis van lengte en breedte individuele opslaghopen, waarbij 

werd aangenomen dat het uiteinde van de opslaghoop een halve kegel is.  
 
Parameters: 
• siltfractie materiaal opslaghoop (s): 5 gew % (ruwe aanname) 
• Fractie tijd met windsnelheid > 5,36 m/s t.o.v. gemiddelde opslaghoogte (f): 18 

% (ref. AM op basis van aannames/vereenvoudigingen lokale meteo-gegevens, 
2005) 

• Aantal natte dagen per jaar (>= 0,254 mm) (P): 171 dagen (ref. AM op basis van 
lokale meteo-gegevens, 2005) 

Rekenresultaten en bespreking 

Tabel 22 geeft een overzicht van de TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de 
opslag van kolen en ijzerertsen bij AM. 
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Emissiefactoren VDI (2010) (1) Vrins (1999) PEUTZ (2006) EPA (1989) 

(ton/ha grondoppervlakte) TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Kolen             

kolenpark 1 
kolenpark 2 
kolenpark 3 
grondstoffenpark 1 
grondstoffenpark 3 

0,07 
0,43 
0,07 
2,36 
3,27 

0,05 
0,29 
0,05 
1,58 
2,19 

0,003 
0,02 

0,003 
0,09 
0,13 

         

Gemiddeld 0,29 0,20 0,01 1,50 1,00 0,06 0,61 0,41 0,024 2,30 1,15 0,18 

IJzerertsen             

ertsenpark 1 
ertsenpark 2 
ertsenpark 3 
ertsenpark 4 
ertsenpark 5 
ertsenpark 6 

0,08 
0,41 
0,45 
0,18 
0,20 
0,20 

0,07 
0,36 
0,40 
0,16 
0,17 
0,17 

0,003 
0,02 
0,02 

0,007 
0,008 
0,008 

         

Gemiddeld 0,26 0,23 0,01 1,10 1,00 0,04 0,46 0,41 0,018 2,30 1,15 0,18 
(1)

 De VDI-emissiefactoren werden omgerekend t.o.v. het grondoppervlak om een vergelijking met de andere emissiefactoren 
mogelijk te maken 

Tabel 22: Overzicht TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de opslag van kolen en 

ijzerertsen bij AM  

Uit deze tabel volgt dat EPA (1989) de hoogste emissiefactoren toekent. Zo bedraagt 
bv. het verschil voor TSP bij kolen een factor 4 t.o.v. PEUTZ (2006), een factor 1,5 
t.o.v. Vrins (1999) en een factor 8 t.o.v. VDI (2010). 
 
De gemiddelde emissiefactoren op basis van VDI (2010) liggen lager dan die van de 
andere methodieken. De berekende VDI-emissiefactoren voor de verschillende 
individuele opslagparken kunnen onderling zeer sterk verschillen. Dit is vooral het geval 
bij de opslag van kolen, bv. de emissiefactor voor grondstoffenpark 1 is een factor 34 
hoger dan deze van kolenpark 1. De voornaamste reden blijkt de keuze van gemiddelde 
korrelgrootte (d50) te zijn die een grote weerslag heeft op de bekomen individuele 
emissiefactoren van VDI. Voor grondstoffenpark 1 en 3 werd een gemiddelde 
korrelgrootte aangenomen van 1,70 mm en voor kolenparken 1 t.e.m. 3 werd een 
gemiddelde korrelgrootte gekozen van 4,50 mm. Daarnaast speelt de keuze van de 
hellingshoek een belangrijke rol, zo heeft bv. kolenpark 2 een hellingshoek die 10° 
lager is dan kolenpark 1 en 3. De correctiefactor voor de vochtigheid (kf) bleef voor alle 
opslaghopen hetzelfde (waarde 3). 
 
Tabel 23 geeft een overzicht van de berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de 
opslag van kolen en ijzerertsen bij AM. 
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Emissie VDI (2010) (1) Vrins (1999) PEUTZ (2006) EPA (1989) 

(ton/jaar) TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Kolen 2,7 1,8 0,11 13,7 9,2 0,5 5,6 3,8 0,23 21,1 10,6 1,62 

kolenpark 1 
kolenpark 2 
kolenpark 3 
grondstoffenpark 1 
grondstoffenpark 3 

0,2 
1,6 
0,2 
0,3 
0,4 

0,1 
1,1 
0,1 
0,2 
0,3 

0,01 
0,06 
0,01 
0,01 
0,02 

         

IJzerertsen 1,1 1,0 0,05 4,9 4,4 0,2 2,0 1,8 0,08 10,1 5,0 0,77 

ertsenpark 1 
ertsenpark 2 
ertsenpark 3 
ertsenpark 4 
ertsenpark 5 
ertsenpark 6 

0,03 
0,25 
0,36 
0,11 
0,20 
0,20 

0,03 
0,22 
0,32 
0,09 
0,18 
0,18 

0,001 
0,01 
0,01 

0,004 
0,01 
0,01 

         

Totaal kolen en ijzerertsen 3,8 2,8 0,15 18,6 13,6 0,7 7,6 5,6 0,31 31,2 15,6 2,39 

 

Tabel 23: Overzicht berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de opslag van kolen 

en ijzerertsen bij AM 

Het verschil in emissiefactoren tussen de berekeningsmethodieken vertaalt zich ook in 
de berekende emissiejaarvrachten. Zo berekent EPA (1989) de hoogste TSP-emissies 
voor kolen en ijzerertsen met een totaal van ongeveer 31,2 ton/jaar. De 
rekenresultaten bij de andere methodieken zijn ongeveer 3,8 ton TSP/jaar (VDI 
(2010)), 7,6 ton TSP/jaar (PEUTZ (2006)) en 18,6 ton TSP/jaar (Vrins (1999)).  

AM - overslag 

Gegevens 

Trajecten en activiteitsgegevens 

 

Onderstaande Tabel 24 geeft een overzicht van de verschillende hoofdtrajecten (blauwe 
velden) en de subtrajecten (witte velden) alsook de toegewezen overslaghoeveelheden 
per traject. 
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Aanvoer   Afvoer   Opname   Afgifte   

  % Mton/jaar % Mton/jaar % Mton/jaar % Mton/jaar 

Kolen 100 2,68             

Aanvoertraject: schip - kraan - combi - opslagterrein 100 2,68             

discontinue opname kraan (losbrug 22,5 ton) vanuit schip 
    

100 2,68 
  

discontinue afgifte kraan (losbrug 22,5 ton) naar storttrechter 
      

100 2,68 
continue afgifte combi (werpcap. 3000 ton/u) naar opslagterrein 

      
100 2,68 

Afvoertraject: opslagterrein - combi - doseerbunker     100 2,68         

continue opname combi (graafcap. 1500 ton/u) vanuit opslagterrein 
    

100 2,68 
  

IJzerertsen 100 5,43             

Aanvoertraject: schip - kraan - combi - opslagterrein 100 5,43             

discontinue opname kraan (losbrug/giekkraan 24 ton) vanuit schip 
    

100 5,43 
  

discontinue afgifte kraan (losbrug/giekkraan 24 ton) naar storttrechter 
      

100 5,43 
continue afgifte combi (werpcap. 2000 ton/u) naar opslagterrein 

      
50 2,72 

continue afgifte combi (werpcap. 4000 ton/u) naar opslagterrein 
      

50 2,72 
Afvoertraject: opslagterrein - combi - fijnbedding     100 5,43         

continue opname combi (graafcap. 700 ton/u) vanuit opslagterrein 
    

50 2,72 
  

continue opname combi (graafcap. 1400 ton/u) vanuit opslagterrein 
    

50 2,72 
  

continue afgifte transportband (700 ton/u) naar fijnbedding 
      

50 2,72 
continue afgifte transportband (1400 ton/u) naar fijnbedding 

      
50 2,72 

Tabel 24: Overslaghoeveelheden per hoofd- en subtraject voor kolen en ijzerertsen bij 

AM 

VDI (2010) 

 
Algemeen opname: 
• Massastroom: 700 ton/u resp. ton/lading (ref. VDI: Sonstige Aufnahme) 
• Omgevingsfactor (kU): naargelang het subtraject: 

• 0,7 (VDI: Seeschiff, Luke völlig offen) 
• 0,9 (VDI: Halde) 

 
Algemeen afgifte: 
• Correctiefactor: 2,7 (discontinu) resp. 83,3 (continu) 
• Massastroom:  

• kolen: 22,5 ton/lading (discontinu, ref. AM) resp. 3000 ton/u (continu, ref. 
AM) 

• ijzerertsen: 24 ton/lading (discontinu, ref. AM) resp. 700, 1400, 2000 of 
4000 ton/u (continu, ref. AM) 

• Omgevingsfactor (kU): naargelang het subtraject: 
• 0,8 (VDI: Trichter, nicht abgesaugt - hohe Seitenwände) 
• 0,9 (VDI: Halde) 

• Empirische correctiefactor (ktoestel): naargelang het subtraject: 
• 2,0 (VDI: Greifer) 
• 1,0 (VDI: Kontinuierliche Beladegeräte (Schüttrohr, Senkrechtbelader, 

Transportband)) 
• Vrije valhoogte (Hvrij): naargelang het subtraject: 

• 1,5 m (grijper, ref. AM) 
• 1,0 m (combi, ref. AM) 

 
Voor kolen en antraciet: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal) 
• gewichtsfactor (a): 10 (ref. VDI: Steinkohle naß 1, staub nicht wahrnehmbar) 
• dichtheid (ρs): 0,8 g/cm3 (ref. AM op basis van aannames/vereenvoudigingen met 

een belangrijke onzekerheid tot gevolg, ref. VDI geeft 0,96) 
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Voor ijzerertsen: 
• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzererts) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 
• gewichtsfactor (a): 10 (ref. VDI: Eisenerzkonzentrat, staub nicht wahrnehmbar) 
• dichtheid (ρs): 2,0 g/cm3 (ref. AM op basis van aannames/vereenvoudigingen met 

een belangrijke onzekerheid tot gevolg, ref. VDI geeft voor ijzerertspellets range 
tussen 1,9 en 4,2) 

 
TNO (1987) 

 
Algemeen: 
• toepassing van diverse correctiefactoren op de algemene emissiefactor 

naargelang de situatie: 
• 0,5 (bij een halve overslagcyclus, bv. enkel aanvoer of enkel afvoer) 
• 2 (bij toepassing van transportbanden) 
• 2 (indien onderscheid in stuifgevoeligheid bij opslag en bij het laden/lossen 

in ref. TNO 1987, dit is het geval voor ijzerertsen) 
• 1 (geen bijkomende ERM)  

 
Voor kolen, antraciet en ijzerertsen: 
• S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar (ref. NeR, TNO 1987) 
• omrekeningsfactoren 5 gew % (TSP naar PM10, ref. NeR, TNO 1987) en 4 gew % 

(TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal resp. iron ore) 
 
Vrins (1999) - PEUTZ (2006) 

 
Voor kolen en antraciet: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal) 
• algemene emissiefactor kolen en ertsen (inclusief ERM) 
 
Voor ijzerertsen: 
• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzererts) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 
• algemene emissiefactor ijzererts (inclusief ERM) 
 
EPA (2006) 

 
Parameters: 
• gemiddelde windsnelheid (U): 3,69 m/s (ref. AM op basis van 

aannames/vereenvoudigingen met een belangrijke onzekerheid tot gevolg) 
• vochtgehalte van het overgeslagen materiaal (M):  

• kolen en antraciet: 4,8 % (ref. EPA, het vochtgehalte van 8,5 % dat AM 
Gent aangeeft valt buiten het toepassingsgebied (0,25 - 4,8 %) van de EPA 
formule)  

• ijzererts: 3,5 % (ref. AM op basis van aannames/vereenvoudigingen met 
een belangrijke onzekerheid tot gevolg) 

Rekenresultaten en bespreking 

Tabel 25 geeft een overzicht van de TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de 
overslag van kolen en ijzerertsen bij AM. 
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Emissiefactoren VDI (2010) TNO (1987) Vrins (1999) - PEUTZ 

(2006) 
EPA (2006) 

 (g/ton overgeslagen) TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Kolen 
 

 
   

 
  

 
  

 

Aanvoertraject: schip - kraan - combi - opslagterrein 5,4 3,6 0,2 10,0 0,5 0,4 4,5 3,0 0,2 0,7 0,3 0,05 

discontinue opname kraan (losbrug 22,5 ton) vanuit schip 0,6 0,4 0,02 
  

 
  

 
  

 
discontinue afgifte kraan (losbrug 22,5 ton) naar storttrechter 2,5 1,7 0,10 

  
 

  
 

  
 

continue afgifte combi (werpcap. 3000 ton/u) naar opslagterrein 2,3 1,5 0,09 
  

 
  

 
  

 
Afvoertraject: opslagterrein - combi - doseerbunker 0,7 0,5 0,03 10,0 0,5 0,4 4,5 3,0 0,2 0,7 0,3 0,05 

continue opname combi (graafcap. 1500 ton/u) vanuit opslagterrein 0,7 0,5 0,03 
  

 
  

 
  

 
IJzerertsen 

 
 

   
 

  
 

  
 

Aanvoertraject: schip - kraan - combi - opslagterrein 13,6 12,1 0,5 20,0 1,0 0,8 2,2 2,0 0,1 1,1 0,5 0,08 

discontinue opname kraan (losbrug/giekkraan 24 ton) vanuit schip 1,4 1,3 0,06 
  

 
  

 
  

 
discontinue afgifte kraan (losbrug/giekkraan 24 ton) naar storttrechter 6,2 5,5 0,2 

  
 

  
 

  
 

continue afgifte combi (werpcap. 2000 ton/u) naar opslagterrein 7,0 6,3 0,3 
  

 
  

 
  

 
continue afgifte combi (werpcap. 4000 ton/u) naar opslagterrein 5,0 4,4 0,2 

  
 

  
 

  
 

Afvoertraject: opslagterrein - combi - fijnbedding 12,0 10,7 0,5 20,0 1,0 0,8 2,2 2,0 0,1 1,1 0,5 0,08 

continue opname combi (graafcap. 700 ton/u) vanuit opslagterrein 1,8 1,6 0,07 
  

 
  

 
  

 
continue opname combi (graafcap. 1400 ton/u) vanuit opslagterrein 1,8 1,6 0,07 

  
 

  
 

  
 

continue afgifte transportband (700 ton/u) naar fijnbedding 11,9 10,6 0,5 
  

 
  

 
  

 
continue afgifte transportband (1400 ton/u) naar fijnbedding 8,4 7,5 0,3 

  
 

  
 

  
 

Tabel 25: Overzicht TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de overslag van kolen en 

ijzerertsen bij AM 

De emissiefactoren via EPA (2006) liggen systematisch lager dan die van de andere 
berekeningsmethodieken.  
 
TNO (1987) geeft de grootste TSP-emissiefactoren. Bij de emissiefactoren van TNO 
(1987) valt vooral het grote verschil op tussen de TSP- en de overeenkomstige PM10- 
emissiefactor per traject. Dit komt doordat de methodiek uitgaat van een zeer laag 
PM10-gehalte in TSP (5 gew%) in vergelijking met de andere methodieken waar het 
aandeel PM10 t.o.v. TSP beduidend hoger wordt ingeschat (op basis van Vrins (1999)-
PEUTZ (2006): 67 gew % voor kolen en 89 gew % voor ijzerertsen).  
 
Bij VDI (2010) kunnen de grootste PM10-emissiefactoren teruggevonden worden per 
traject. T.o.v. ijzerertsen zijn deze emissiefactoren een factor 5 à 6 hoger t.o.v. Vrins 
(1999)-PEUTZ (2006). Voor kolen zijn deze voor het eerste traject ongeveer gelijk en 
bij het tweede traject een factor 6 lager t.o.v. Vrins (1999)-PEUTZ (2006). 
 
Tabel 26 geeft een overzicht van de berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de 
overslag van kolen en ijzerertsen bij AM. 
 
TNO (1987) en VDI (2010) bepalen de grootste emissiejaarvracht voor TSP, nl. 270,8 
ton TSP/jaar respectievelijk 155,5 ton TSP/jaar. 
 
De hoogste inschatting van de PM10-emissiejaarvracht wordt door VDI (2010) gemaakt 
met 134,8 ton PM10/jaar voor kolen en ijzerertsen. Hierbij is de emissiebijdrage door 
overslag van ijzerertsen een factor 10 hoger t.o.v. van kolen.  
 
De berekeningsresultaten voor PM10 van de overige methodieken liggen ongeveer in 
dezelfde grootte-orde met minder dan 10 tot enkele 10-tallen ton PM10/jaar, nl. 7,2 
ton PM10/jaar (EPA (2006)), 13,5 ton PM10/jaar (TNO (1987)) en 37,8 ton PM10/jaar 
Vrins (1999)-PEUTZ (2006). In vergelijking met VDI (2010) is de emissiebijdrage van 
kolen bij deze methodieken relatief groter t.o.v. ijzererts. 
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Emissies VDI (2010) TNO (1987) Vrins (1999) - PEUTZ 

(2006) 
EPA (2006) 

 (ton/jaar) TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Kolen 16,5 11,0 0,7 53,6 2,7 2,1 24,0 16,1 1,0 3,6 1,7 0,3 

Aanvoertraject: schip - kraan - combi - opslagterrein 14,5 9,7 0,6 26,8 1,3 1,1 12,0 8,0 0,5 1,8 0,9 0,1 

discontinue opname kraan (losbrug 22,5 ton) vanuit schip 1,5 1,0 0,06 
  

 
  

 
  

 
discontinue afgifte kraan (losbrug 22,5 ton) naar storttrechter 6,8 4,6 0,3 

  
 

  
 

  
 

continue afgifte combi (werpcap. 3000 ton/u) naar opslagterrein 6,2 4,1 0,2 
  

 
  

 
  

 
Afvoertraject: opslagterrein - combi - doseerbunker 2,0 1,3 0,08 26,8 1,3 1,1 12,0 8,0 0,5 1,8 0,9 0,1 

continue opname combi (graafcap. 1500 ton/u) vanuit opslagterrein 2,0 1,3 0,08 
  

 
  

 
  

 
IJzerertsen 139,0 123,7 5,6 217,2 10,9 8,7 24,4 21,7 1,0 11,5 5,4 0,8 

Aanvoertraject: schip - kraan - combi - opslagterrein 73,8 65,7 3,0 108,6 5,4 4,3 12,2 10,9 0,5 5,8 2,7 0,4 

discontinue opname kraan (losbrug/giekkraan 24 ton) vanuit schip 7,8 6,9 0,3 
  

 
  

 
  

 
discontinue afgifte kraan (losbrug/giekkraan 24 ton) naar storttrechter 33,4 29,7 1,3 

  
 

  
 

  
 

continue afgifte combi (werpcap. 2000 ton/u) naar opslagterrein 19,1 17,0 0,8 
  

 
  

 
  

 
continue afgifte combi (werpcap. 4000 ton/u) naar opslagterrein 13,5 12,0 0,5 

  
 

  
 

  
 

Afvoertraject: opslagterrein - combi - fijnbedding 65,2 58,0 2,6 108,6 5,4 4,3 12,2 10,9 0,5 5,8 2,7 0,4 

continue opname combi (graafcap. 700 ton/u) vanuit opslagterrein 5,0 4,4 0,2 
  

 
  

 
  

 
continue opname combi (graafcap. 1400 ton/u) vanuit opslagterrein 5,0 4,4 0,2 

  
 

  
 

  
 

continue afgifte transportband (700 ton/u) naar fijnbedding 32,3 28,8 1,3 
  

 
  

 
  

 
continue afgifte transportband (1400 ton/u) naar fijnbedding 22,9 20,4 0,9 

  
 

  
 

  
 

Totaal kolen en ijzerertsen 155,5 134,8 6,2 270,8 13,5 10,8 48,4 37,8 1,9 15,2 7,2 1,1 

Tabel 26: Overzicht berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de overslag van 

kolen en ijzerertsen bij AM 

Opmerking. De berekende emissiefactoren op basis van EPA (2006) worden in dit 
rekenvoorbeeld toegepast op een onderdeel van de overslagcyclus: ofwel het gehele 
aanvoertraject, ofwel het gehele afvoertraject, zie ook 0. AM interpreteert het 
toepassingsgebied van deze emissiefactoren anders: de emissiefactor wordt toegepast 
op elke deelstap binnen het aan- of afvoertraject (zo wordt bv. elk overslagpunt, elke 
trechter en andere deelstappen bijkomend in rekening gebracht). Deze aanpak van AM 
resulteert in aanzienlijk hogere emissies: 
• totaal kolen: 7 ton TSP/jaar (relatief lage emissies door de keuze van een hoger 

vochtgehalte voor kolen) 
• totaal ijzerertsen: 120 ton TSP/jaar 
• totaal kolen en ijzerertsen: 127 ton TSP/jaar 

AM - verkeer 

Om een idee te geven van de emissies die optreden tijdens verkeer op het 
bedrijventerrein in vergelijking met de emissies voor op- en overslag worden de 
berekeningsresultaten voor AM Gent beknopt samengevat wat betreft verharde alsook 
onverharde wegen, zie onderstaande Tabel 27. 
 
Berekeningsmethode Totaal afgelegde 

voertuigkilometers van het 
gehele voertuigenpark 

Emissies  
(ton/jaar) 

  

 (VKT/jaar) TSP PM10 PM2.5 

Verkeer op onverharde wegen (EPA 2006) 41.622 59,6 15,9 1,6 
Verkeer op verharde wegen (EPA 2011) 840.058 108 20,7 5,0 
Totaal 881.680 168 36,6 6,6 

Tabel 27: Overzicht berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor verkeer op 

onverharde en verharde wegen binnen het bedrijventerrein van AM 
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Hieruit volgt dat de emissies door verkeer op het bedrijventerrein in het geval van AM 
ook mogelijk belangrijk kunnen zijn in vergelijking met de ingeschatte emissies voor 
op- en overslag activiteiten.  
 
De emissie door verkeer op onverharde wegen is per afgelegde voertuigkilometer (VKT) 
beduidend hoger in vergelijking met verkeer op verharde wegen. Zo is bv. de 
uitgemiddelde TSP emissiefactor voor het gehele voertuigenpark voor onverharde 
wegen (1,4 kg TSP/VKT) een factor 10 hoger dan voor verharde wegen (0,13 kg 
TSP/VKT).   
 
Opmerking EPA berekeningsmethode voor verkeer op verharde wegen. Door de recente 
herziening van de berekeningsmethode in 2011 worden nu beduidend lagere emissies 
berekend t.o.v. de vorige versie uit 2006: een factor 5 lager voor TSP en PM10 en een 
factor 3 lager voor PM2.5. De berekende totale emissies op basis van de vorige versie 
zijn: 507 ton TSP/jaar, 97,2 ton PM10/jaar en 13,9 ton PM2.5/jaar. 

EMO - opslag 

Gegevens 

EMO beschikt over een opslagpark voor kolen en hoofdzakelijk ijzerertsen. 
 
Activiteitsgegevens 

 
In onderstaande Tabel 28 wordt een overzicht gegeven van de mantel- en 
grondoppervlakten die toegepast worden voor de bepaling van de stofemissies. De 
dimensies van de individuele opslaghopen kunnen sterk variëren.  
 
Om een manteloppervlakte te bepalen werden de opslaghopen benaderend voorgesteld 
als langwerpige opslaghopen die aan de bovenkant afgevlakt zijn. De 
manteloppervlakte is exclusief het horizontale bovenstuk. Het verschil tussen 
grondoppervlakte en berekende manteloppvlakte is beperkt voor kolen (12 % verschil) 
en meer uitgesproken voor ijzerertsen (67 % verschil). 
 
 Manteloppervlakte 

(ha) 
Grondoppervlakte 
(ha) 

% manteloppervlakte t.o.v. 
grondoppervlakte 

Kolen 112 100 112 
IJzererts 100 60 167 
Totaal kolen en ijzerertsen 212 160 132 

Tabel 28: Mantel- en grondoppervlakten bij EMO 

VDI (2010) 

 
Algemeen: 
• als hellingshoek voor de opslaghopen wordt gemiddeld 38° aangenomen voor 

kolen en 36° voor ijzerertsen (ref. EMO). 
• bepaling manteloppervlakte op basis van een aantal langwerpige opslaghopen die 

aan de bovenkant afgevlakt zijn. De oppervlakte van de horizontale bovenstukken 
van de opslaghopen wordt niet mee in rekening gebracht vermits de hellingshoek 
voor deze stukken 0° bedraagt wat buiten het toepassingsgebied van de 
berekeningsformule van VDI valt.  

• dataset windsnelheidsklassen voor Rotterdam (Airport Zestienhoven) 
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Voor kolen: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal) 
• gemiddelde korrelgrootte (d50): 4,50 mm (kolen, ref. VDI gemiddelde van range 

2,0 - 7,0)  
• correctiefactor vochtigheid (kf): 3 (aanname, stel voldoende bevochtiging opslag) 
• korreldichtheid (ρK): 1,3 g/cm3 (ref. VDI steenkool) 
 
Voor ijzerertsen: 
• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzererts) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 
• gemiddelde korrelgrootte (d50): 2,2 mm (ref. VDI ijzererts - fijn erts (gemiddelde 

van range 0,4 - 4,0) 
• correctiefactor vochtigheid (kf): 3 (aanname, stel voldoende bevochtiging opslag) 
• korreldichtheid (ρK): 4,7 g/cm3 (ref. VDI ijzererts (fijn erts, stukerts) 
 
Vrins (1999) 

 
Voor kolen: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal, resp. iron ore) 
• algemene emissiefactor kolen en ertsen 
 
Voor ijzerertsen: 
• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzererts) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 
• algemene emissiefactor ijzererts 
 
PEUTZ (2006) 

 
Voor kolen: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal, resp. iron ore) 
• algemene emissiefactor kolen (inclusief ERM) 
 
Voor ijzerertsen: 
• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzererts) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 
• algemene emissiefactor ijzererts (inclusief ERM) 
 
EPA (1989) 

 
Parameters: 
• siltfractie materiaal opslaghoop (s): 5 gew % (ruwe aanname) 
• Fractie tijd met windsnelheid > 5,36 m/s t.o.v. gemiddelde opslaghoogte (f): 50 

% (ruwe aanname, ref. VDI: gemiddelde windsnelheid 6 m/s aan kustgebieden) 
• Aantal natte dagen per jaar (>= 0,254 mm) (P): 171 dagen (ref. AM, 2005) 
 

Rekenresultaten en bespreking 

Tabel 29 geeft een overzicht van de TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de 
opslag van kolen en ijzerertsen bij EMO. 
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Emissiefactoren VDI (2010) (1) Vrins (1999) PEUTZ (2006) EPA (1989) 

(ton/ha grondoppervlakte) TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Kolen 0,11 0,08 0,005 1,5 1,0 0,06 0,61 0,41 0,024 6,38 3,19 0,49 
IJzerertsen 0(2) 0(2) 0(2) 1,1 1,0 0,04 0,46 0,41 0,018 6,38 3,19 0,49 

(1)
 De VDI-emissiefactoren werden omgerekend t.o.v. het grondoppervlak om een vergelijking met de andere emissiefactoren 

mogelijk te maken 
(2)

 De emissiefactor voor ijzerertsen bedraagt 0 doordat het kengetal CA bij alle beschouwde windsnelheidsklassen kleiner is 
dan 1 en de emissiebijdrage dus telkens verwaarloosbaar is. 

Tabel 29: Overzicht TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de opslag van kolen en 

ijzerertsen bij EMO 

Uit deze tabel volgt weerom analoog als bij AM dat EPA (1989) de hoogste 
emissiefactoren toekent die beduidend hoger zijn dan bij de overige methodieken. Zo 
bedraagt bv. het verschil voor TSP bij kolen een factor 10 t.o.v. PEUTZ (2006), een 
factor 4 t.o.v. Vrins (1999) en een factor 58 t.o.v. VDI (2010). 
De gemiddelde emissiefactoren op basis van VDI (2010) liggen analoog als bij AM 
beduidend lager dan die van de andere methodieken. Voor ijzerertsen stelt VDI (2010) 
de emissiefactoren als verwaarloosbaar, vermits het kengetal CA bij alle beschouwde 
windsnelheidsklassen kleiner is dan 1. 
 
Tabel 30 geeft een overzicht van de berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de 
opslag van kolen en ijzerertsen bij EMO. 
 

Emissie VDI (2010) (1) Vrins (1999) PEUTZ (2006) EPA (1989) 

(ton/jaar) TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Kolen 11,4 7,7 0,5 149,3 100,0 6,0 61,2 41,0 2,4 638,0 319,0 48,8 
IJzerertsen 0 0 0 67,4 60,0 2,7 27,6 24,6 1,1 382,8 191,4 29,3 
Totaal kolen en ijzerertsen 11,4   7,7   0,5   216,7 160,0 8,7 88,8 65,6 3,6 1020,8 510,4 78,1 

 

Tabel 30: Overzicht berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de opslag van kolen 

en ijzerertsen bij EMO 

Het verschil in emissiefactoren tussen de berekeningsmethodieken vertaalt zich ook 
hier in de berekende emissiejaarvrachten. Zo berekent EPA (1989) de hoogste totale 
TSP-emissies voor kolen en ijzerertsen met ongeveer 1020,8 ton TSP/jaar. Het 
rekenresultaat bij VDI (2010) ligt in vergelijking zeer laag met 11,4 ton TSP/jaar. De 
rekenresultaten voor PEUTZ (2006) en Vrins (1999) liggen tussen deze van VDI (2010) 
en EPA (1989) met 88,8 ton TSP/jaar respectievelijk 216,7 ton TSP/jaar. 

EMO - overslag 

Gegevens 

Trajecten en activiteitsgegevens 

 

Onderstaande Tabel 31 geeft een overzicht van de verschillende hoofdtrajecten (blauwe 
velden) en de subtrajecten (witte velden) alsook de toegewezen overslaghoeveelheden 
per traject. 
 
Opmerking. Meerwaarde-activiteiten zoals het mengen van kolen via mengsilo's worden 
niet mee in rekening gebracht. 
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Toegewezen overslaghoeveelheden Aanvoer   Afvoer   Opname   Afgifte   

 
% Mton/jaar % Mton/jaar % Mton/jaar % Mton/jaar 

Kolen 100,0 18,77 100,0 15,39         

Aanvoertraject: Lossen zeeboot/lichter naar opslagterrein 74,7 14,02             

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 
    

50 7,01 
  discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 

    
50 7,01 

  discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 
      

50 7,01 
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 

      
50 7,01 

continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 50 ton) 
      

50 7,01 
continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 85 ton) 

      
50 7,01 

Aanvoertraject (met directe afvoer): Lossen zeeboot naar lichter/laadboot 25,3 4,76             

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 
    

50 2,38 
  discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 

    
50 2,38 

  discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 
      

50 2,38 
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 

      
50 2,38 

continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 50 ton) 
      

50 2,38 
continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 85 ton) 

      
50 2,38 

Afvoertraject: Afslag zeeboot (shortsea-schepen)     3,6 0,55         

1. via laadschop 
  

20 0,11 
    discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 

     
0,11 

  discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 
       

0,11 
continue afgifte zeebootbelader naar schip 

       
0,11 

2. via stacker-reclaimer 
  

80 0,44 
    continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 

     
0,44 

  continue afgifte zeebootbelader naar schip 
       

0,44 
Afvoertraject: Afslag lichter     51,3 7,89         

continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 
     

7,89 
  continue afgifte lichterbelader naar schip 

       
7,89 

Afvoertraject: Afslag trein     27,7 4,27         

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 
     

4,27 
  discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 

       
4,27 

continue afgifte wagonbelader naar trein 
       

4,27 
Afvoertraject: Afslag CM (energiecentrale)     15,3 2,36         

continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein (voor vullen mengsilo's) 
     

2,36 
  Afvoertraject: Afslag auto     0,1 0,02         

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 
     

0,02 
  discontinue afgifte laadschop naar vrachtwagen 

       
0,02 

Afvoertraject: Overdraaien     2,0 0,30         

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 
     

0,30 
  discontinue afgifte laadschop naar opslagterrein 

       
0,30 

IJzerertsen 100,0 14,66 100,0 14,16         

Aanvoertraject: Lossen zeeboot/lichter naar opslagterrein 92,8 13,60             

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 
    

50 6,80 
  discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 

    
50 6,80 

  discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 
      

50 6,80 
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 

      
50 6,80 

continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 50 ton) 
      

50 6,80 
continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 85 ton) 

      
50 6,80 

Aanvoertraject (met directe afvoer): Lossen zeeboot naar lichter/laadboot 7,2 1,06             

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 
    

50 0,53 
  discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 

    
50 0,53 

  discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 
      

50 0,53 
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 

      
50 0,53 

continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 50 ton) 
      

50 0,53 
continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 85 ton) 

      
50 0,53 

Afvoertraject: Afslag zeeboot (shortsea-schepen)     11,3 1,60         

1. via laadschop 
  

20 0,32 
    discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 

     
0,32 

  discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 
       

0,32 
continue afgifte zeebootbelader naar schip 

       
0,32 

2. via stacker-reclaimer 
  

80 1,28 
    continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 

     
1,28 

  continue afgifte zeebootbelader naar schip 
       

1,28 
Afvoertraject: Afslag lichter     42,7 6,04         

continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 
     

6,04 
  continue afgifte lichterbelader naar schip 

       
6,04 

Afvoertraject: Afslag trein     41,6 5,89         

1. via laadschop 
  

20 1,18 
    discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 

     
1,18 

  discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 
       

1,18 
continue afgifte wagonbelader naar trein 

       
1,18 

2. via stacker-reclaimer 
  

80 4,72 
    continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 

     
4,72 

  continue afgifte wagonbelader naar trein 
       

4,72 
Afvoertraject: Afslag auto     0,01 0,001         

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 
     

0,001 
  discontinue afgifte laadschop naar vrachtwagen 

       
0,001 

Afvoertraject: Overdraaien     4,4 0,62         

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 
     

0,62 
  discontinue afgifte laadschop naar opslagterrein 

       
0,62 

Tabel 31: Overslaghoeveelheden per hoofd- en subtraject voor kolen en ijzerertsen bij 

EMO 
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VDI (2010) 

 
Algemeen opname: 
• Massastroom: naargelang het subtraject: 

• 700 ton/u resp. ton/lading (ref. VDI: Sonstige Aufnahme) 
• 100 ton/u resp. ton/lading (ref. VDI: Aufnahme mit Schaufellader) 

• Omgevingsfactor (kU): naargelang het subtraject: 
• 0,7 (VDI: Seeschiff, Luke völlig offen) 
• 0,9 (VDI: Halde) 

 
Algemeen afgifte: 
• Correctiefactor: 2,7 (discontinu) resp. 83,3 (continu) 
• Massastromen kolen en ijzerertsen (ref. "Van Huijstee S., Capaciteitsanalyse van 

een droge bulk terminal - Eindrapport, TU-Delft, januari 2004"):  
• discontinu grijper: 50 resp. 85 ton/lading 
• discontinu laadschop: 2 ton/lading (aanname op basis ref. VDI)  
• continu kolen: 

• kraan 50 ton: 1600 ton/u 
• kraan 85 ton: 2100 ton/u 
• lichterbelader: 2000 ton/u 
• transportbanden: 3000 ton/u  
• laadschop: 1000 ton/u 

• continu ijzerertsen: 
• kraan 50 ton 2000 ton/u 
• kraan 85 ton 2500 ton/u  
• lichterbelader 3000 ton/u  
• wagonbelader 2500 ton/u  
• transportbanden 5000 ton/u  
• laadschop: 1000 ton/u 

• Omgevingsfactor (kU): naargelang het subtraject: 
• 0,7 (VDI: Seeschiff, Luke völlig offen) 
• 0,8 (VDI: Trichter, nicht abgesaugt - hohe Seitenwände) 
• 0,9 (VDI: Binnenschiff, Luke völlig offen) 
• 0,9 (VDI: Güterwaggon - oben offen) 
• 0,9 (VDI: LKW mit Abdeckplane, geöffnet) 
• 0,9 (VDI: Halde) 

• Empirische correctiefactor (ktoestel): naargelang het subtraject: 
• 2,0 (VDI: Greifer) 
• 1,5 (VDI: sonstige diskontinuierliche Abwurfverfahren (z.B. LKW, 

Schaufellader, Becherwerk)) 
• 1,0 (VDI: Kontinuierliche Beladegeräte (Schüttrohr, Senkrechtbelader, 

Transportband)) 
• Vrije valhoogte (Hvrij): naargelang het subtraject: 

• 2 m (VDI: referentiehoogte) 
• 1 m (aanname lagere hoogte bij laadschop) 

 
Voor kolen: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal) 
• gewichtsfactor (a): 10 (ref. VDI: Steinkohle naß 1, staub nicht wahrnehmbar) 
• dichtheid (ρs): 0,9 g/cm3 (ref. "Van Huijstee S., Capaciteitsanalyse van een droge 

bulk terminal - Eindrapport, TU-Delft, januari 2004") 
 
Voor ijzerertsen: 
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• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzerertsen) en 4 gew 
% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 

• gewichtsfactor (a): 10 (ref. VDI: Eisenerzkonzentrat, staub nicht wahrnehmbar) 
• dichtheid (ρs): 2,7 g/cm3 (ref. "Van Huijstee S., Capaciteitsanalyse van een droge 

bulk terminal - Eindrapport, TU-Delft, januari 2004") 
 
TNO (1987) 

 
Algemeen: 
• toepassing van diverse correctiefactoren op de algemene emissiefactor 

naargelang de situatie: 
• 0,5 (bij een halve overslagcyclus, bv. enkel aanvoer of enkel afvoer) 
• 2 (bij toepassing van transportbanden) 
• 2 (indien onderscheid in stuifgevoeligheid bij opslag en bij het laden/lossen 

in ref. TNO 1987, dit is het geval voor ijzerertsen) 
• 1 (geen bijkomende ERM)  

 
Voor kolen en ijzerertsen: 
• S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar (ref. NeR, TNO 1987) 
• omrekeningsfactoren 5 gew % (TSP naar PM10, ref. NeR, TNO 1987) en 4 gew % 

(TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal resp. iron ore) 
 
Vrins (1999) - PEUTZ (2006) 

 
Voor kolen: 
• omrekeningsfactoren 67 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ kolen en ertsen) en 

4 gew % (TSP naar PM2.5, ref. RAINS coal) 
• algemene emissiefactor kolen en ertsen (inclusief ERM) 
 
Voor ijzerertsen: 
• omrekeningsfactoren 89 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ ijzererts) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS iron ore) 
• algemene emissiefactor ijzererts (inclusief ERM) 
 
EPA (2006) 

 
Parameters: 
• gemiddelde windsnelheid (U): 6 m/s (aanname, ref. VDI: gemiddelde 

windsnelheden van ongeveer 6 m/s opgegeven voor kustgebieden) 
• vochtgehalte van het overgeslagen materiaal (M):  

• kolen: 4,8 % (ref. EPA 13.2.4: iron and steel production - coal)  
• ijzerertsen: 3,8 % (ref. EPA 13.2.4: iron and steel production - gemiddelde 

van "pellet ore" (2,2 %) en "lump ore" (5,4 %)) 

Rekenresultaten en bespreking 

Tabel 32 geeft een overzicht van de TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de 
overslag van kolen en ijzerertsen bij EMO. 
 
Tabel 33 en Tabel 34 geven een overzicht van de berekende TSP, PM10 en PM2.5 
emissies voor de overslag van kolen en ijzerertsen bij EMO. 
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Emissiefactoren (g/ton overgeslagen) VDI (2010) TNO (1987) Vrins (1999) - PEUTZ (2006) EPA (2006) 

 
TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Kolen 

   

                  

Aanvoertraject: Lossen zeeboot/lichter naar opslagterrein 11,0 7,3 0,44 10,0 0,5 0,4 4,5 3,0 0,2 1,3 0,6 0,09 

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 0,6 0,4 0,03 
     

    
discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 0,6 0,4 0,03 

     
    

discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 2,7 1,8 0,11 
     

    
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 2,1 1,4 0,08 

     
    

continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 50 ton) 8,4 5,7 0,34 
     

    
continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 85 ton) 7,4 4,9 0,29 

     
    

Aanvoertraject (met directe afvoer): Lossen zeeboot naar lichter/laadboot 11,1 7,4 0,44 10,0 0,5 0,4 4,5 3,0 0,2 1,3 0,6 0,09 

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 0,6 0,4 0,03 
     

    
discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 0,6 0,4 0,03 

     
    

discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 2,7 1,8 0,11 
     

    
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 2,1 1,4 0,08 

     
    

continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 50 ton) 8,4 5,7 0,34 
     

    
continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 85 ton) 7,5 5,1 0,30 

     
    

Afvoertraject: Afslag zeeboot (shortsea-schepen) 7,5 5,0 0,30 10,0 0,5 0,4 4,5 3,0 0,2 1,3 0,6 0,09 

1. via laadschop 
        

    
discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 2,2 1,5 0,09 

     
    

discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 4,3 2,9 0,17 
     

    
continue afgifte zeebootbelader naar schip 8,3 5,6 0,33 

     
    

2. via stacker-reclaimer 
        

    
continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 0,8 0,6 0,03 

     
    

continue afgifte zeebootbelader naar schip 4,8 3,2 0,19 
     

    
Afvoertraject: Afslag lichter 8,4 5,6 0,33 10,0 0,5 0,4 4,5 3,0 0,2 1,3 0,6 0,09 

continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 0,8 0,6 0,03 
     

    
continue afgifte lichterbelader naar schip 7,5 5,1 0,30 

     
    

Afvoertraject: Afslag trein 17,2 11,5 0,69 10,0 0,5 0,4 4,5 3,0 0,2 1,3 0,6 0,09 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 2,2 1,5 0,09 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 4,3 2,9 0,17 

     
    

continue afgifte wagonbelader naar trein 10,7 7,1 0,43 
     

    
Afvoertraject: Afslag CM (energiecentrale) 0,8 0,6 0,03 10,0 0,5 0,4 4,5 3,0 0,2 1,3 0,6 0,09 

continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein (voor vullen mengsilo's) 0,8 0,6 0,03 
     

    
Afvoertraject: Afslag auto 7,1 4,7 0,28 5,0 0,25 0,2 4,5 3,0 0,2 1,3 0,6 0,09 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 2,2 1,5 0,09 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar vrachtwagen 4,9 3,3 0,20 

     
    

Afvoertraject: Overdraaien 7,1 4,7 0,28 5,0 0,25 0,2 4,5 3,0 0,2 1,3 0,6 0,09 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 2,2 1,5 0,09 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar opslagterrein 4,9 3,3 0,20 

     
    

IJzerertsen 

      

                  
Aanvoertraject: Lossen zeeboot/lichter naar opslagterrein 30,7 27,3 1,23 20,0 1,0 0,8 2,2 2,0 0,1 1,8 0,8 0,13 

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 1,9 1,7 0,08 
     

    
discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 1,9 1,7 0,08 

     
    

discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 8,2 7,3 0,33 
     

    
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 6,3 5,6 0,25 

     
    

continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 50 ton) 22,6 20,1 0,91 
     

    
continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 85 ton) 20,2 18,0 0,81 

     
    

Aanvoertraject (met directe afvoer): Lossen zeeboot naar lichter/laadboot 30,7 27,3 1,23 20,0 1,0 0,8 2,2 2,0 0,1 1,8 0,8 0,13 

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 1,9 1,7 0,08 
     

    
discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 1,9 1,7 0,08 

     
    

discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 8,2 7,3 0,33 
     

    
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 6,3 5,6 0,25 

     
    

continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 50 ton) 22,6 20,1 0,91 
     

    
continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 85 ton) 20,2 18,0 0,81 

     
    

Afvoertraject: Afslag zeeboot (shortsea-schepen) 19,8 17,6 0,79 20,0 1,0 0,8 2,2 2,0 0,1 1,8 0,8 0,13 

1. via laadschop 
        

    
discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 6,6 5,8 0,26 

     
    

discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 13,0 11,6 0,52 
     

    
continue afgifte zeebootbelader naar schip 24,9 22,2 1,00 

     
    

2. via stacker-reclaimer 
        

    
continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 2,5 2,2 0,10 

     
    

continue afgifte zeebootbelader naar schip 11,1 9,9 0,45 
     

    
Afvoertraject: Afslag lichter 21,0 18,7 0,84 20,0 1,0 0,8 2,2 2,0 0,1 1,8 0,8 0,13 

continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 2,5 2,2 0,10 
     

    
continue afgifte lichterbelader naar schip 18,5 16,4 0,74 

     
    

Afvoertraject: Afslag trein 28,5 25,4 1,14 20,0 1,0 0,8 2,2 2,0 0,1 1,8 0,8 0,13 

1. via laadschop 
        

    
discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 6,6 5,8 0,26 

     
    

discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 13,0 11,6 0,52 
     

    
continue afgifte wagonbelader naar trein 32,0 28,5 1,28 

     
    

2. via stacker-reclaimer 
        

    
continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 2,5 2,2 0,10 

     
    

continue afgifte wagonbelader naar trein 20,2 18,0 0,81 
     

    
Afvoertraject: Afslag auto 21,2 18,9 0,85 10,0 0,5 0,4 2,2 2,0 0,1 1,8 0,8 0,13 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 6,6 5,8 0,26 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar vrachtwagen 14,6 13,0 0,59 

     
    

Afvoertraject: Overdraaien 21,2 18,9 0,85 10,0 0,5 0,4 2,2 2,0 0,1 1,8 0,8 0,13 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 6,6 5,8 0,26 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar opslagterrein 14,6 13,0 0,59 

     
    

Tabel 32: Overzicht TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de overslag van kolen en 

ijzerertsen bij EMO 
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Emissies (ton/jaar) VDI (2010) TNO (1987) Vrins (1999) - PEUTZ (2006) EPA (2006) 

 
TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Kolen 

   

                  

Aanvoertraject: Lossen zeeboot/lichter naar opslagterrein 153,8 103,0 6,2 140,2 7,0 5,6 62,8 42,1 2,5 18,0 8,5 1,3 

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 4,5 3,0 0,2 
     

    
discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 4,5 3,0 0,2 

     
    

discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 19,3 12,9 0,8 
     

    
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 14,8 9,9 0,6 

     
    

continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 50 ton) 59,1 39,6 2,4 
     

    
continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 85 ton) 51,6 34,6 2,1 

     
    

Aanvoertraject (met directe afvoer): Lossen zeeboot naar lichter/laadboot 52,6 35,3 2,1 47,6 2,4 1,9 21,3 14,3 0,9 6,1 2,9 0,4 

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 1,5 1,0 0,06 
     

    
discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 1,5 1,0 0,06 

     
    

discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 6,5 4,4 0,3 
     

    
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 5,0 3,4 0,2 

     
    

continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 50 ton) 20,1 13,4 0,8 
     

    
continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 85 ton) 17,9 12,0 0,7 

     
    

Afvoertraject: Afslag zeeboot (shortsea-schepen) 4,1 2,8 0,2 5,5 0,3 0,2 2,5 1,7 0,1 0,7 0,3 0,05 

1. via laadschop 
        

    
discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 0,2 0,2 0,01 

     
    

discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 0,5 0,3 0,02 
     

    
continue afgifte zeebootbelader naar schip 0,9 0,6 0,04 

     
    

2. via stacker-reclaimer 
        

    
continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 0,4 0,2 0,01 

     
    

continue afgifte zeebootbelader naar schip 2,1 1,4 0,09 
     

    
Afvoertraject: Afslag lichter 66,1 44,3 2,6 78,9 3,9 3,2 35,3 23,7 1,4 10,1 4,8 0,7 

continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 6,5 4,4 0,3 
     

    
continue afgifte lichterbelader naar schip 59,5 39,9 2,4 

     
    

Afvoertraject: Afslag trein 73,3 49,1 2,9 42,7 2,1 1,7 19,1 12,8 0,8 5,5 2,6 0,4 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 9,3 6,2 0,4 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 18,5 12,4 0,7 

     
    

continue afgifte wagonbelader naar trein 45,5 30,5 1,8 
     

    
Afvoertraject: Afslag CM (energiecentrale) 1,9 1,3 0,08 23,6 1,2 0,9 10,6 7,1 0,4 3,0 1,4 0,2 

continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein (voor vullen mengsilo's) 1,9 1,3 0,08 
     

    
Afvoertraject: Afslag auto 0,1 0,08 0,004 0,08 0,004 0,003 0,07 0,05 0,003 0,02 0,01 0,001 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 0,03 0,02 0,001 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar vrachtwagen 0,08 0,05 0,003 

     
    

Afvoertraject: Overdraaien 2,2 1,4 0,09 1,5 0,08 0,06 1,4 0,9 0,05 0,4 0,2 0,03 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 0,7 0,4 0,03 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar opslagterrein 1,5 1,0 0,06 

     
    

IJzerertsen 

      

                  
Aanvoertraject: Lossen zeeboot/lichter naar opslagterrein 416,9 371,0 16,7 272,0 13,6 10,9 30,6 27,2 1,2 24,2 11,4 1,7 

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 13,1 11,7 0,5 
     

    
discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 13,1 11,7 0,5 

     
    

discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 56,1 49,9 2,2 
     

    
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 43,0 38,3 1,7 

     
    

continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 50 ton) 153,9 137,0 6,2 
     

    
continue afgifte stacker-reclaimer naar opslagterrein (losbrug 85 ton) 137,6 122,5 5,5 

     
    

Aanvoertraject (met directe afvoer): Lossen zeeboot naar lichter/laadboot 32,4 28,8 1,3 21,1 1,1 0,8 2,4 2,1 0,09 1,9 0,9 0,1 

discontinue opname kraan (losbrug 50 ton) vanuit schip 1,0 0,9 0,04 
     

    
discontinue opname kraan (losbrug 85 ton) vanuit schip 1,0 0,9 0,04 

     
    

discontinue afgifte kraan (losbrug 50 ton) naar storttrechter 4,4 3,9 0,2 
     

    
discontinue afgifte kraan (losbrug 85 ton) naar storttrechter 3,3 3,0 0,1 

     
    

continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 50 ton) 11,9 10,6 0,5 
     

    
continue afgifte lichterbelader naar schip (losbrug 85 ton) 10,7 9,5 0,4 

     
    

Afvoertraject: Afslag zeeboot (shortsea-schepen) 31,7 28,2 1,3 32,1 1,6 1,3 3,6 3,2 0,1 2,8 1,3 0,2 

1. via laadschop 
        

    
discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 2,1 1,9 0,08 

     
    

discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 4,2 3,7 0,2 
     

    
continue afgifte zeebootbelader naar schip 8,0 7,1 0,3 

     
    

2. via stacker-reclaimer 
        

    
continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 3,2 2,8 0,1 

     
    

continue afgifte zeebootbelader naar schip 14,3 12,7 0,6 
     

    
Afvoertraject: Afslag lichter 126,7 112,7 5,1 120,9 6,0 4,8 13,6 12,1 0,5 10,7 5,1 0,8 

continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 15,0 13,3 0,6 
     

    
continue afgifte lichterbelader naar schip 111,7 99,4 4,5 

     
    

Afvoertraject: Afslag trein 167,9 149,5 6,7 117,9 5,9 4,7 13,2 11,8 0,5 10,5 5,0 0,7 

1. via laadschop 
        

    
discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 7,7 6,9 0,3 

     
    

discontinue afgifte laadschop naar storttrechter 15,3 13,6 0,6 
     

    
continue afgifte wagonbelader naar trein 37,7 33,6 1,5 

     
    

2. via stacker-reclaimer 
        

    
continue opname stacker-reclaimer vanuit opslagterrein 11,7 10,4 0,5 

     
    

continue afgifte wagonbelader naar trein 95,4 84,9 3,8 
     

    
Afvoertraject: Afslag auto 0,02 0,02 0,001 0,01 0,0005 0,0004 0,002 0,002 0,00009 0,002 0,0008 0,0001 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 0,01 0,01 0,0003 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar vrachtwagen 0,01 0,01 0,001 

     
    

Afvoertraject: Overdraaien 13,1 11,6 0,5 6,2 0,3 0,2 1,4 1,2 0,06 1,1 0,5 0,08 

discontinue opname laadschop vanuit opslagterrein 4,1 3,6 0,2 
     

    
discontinue afgifte laadschop naar opslagterrein 9,0 8,0 0,4 

     
    

Tabel 33: Overzicht berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de overslag van 

kolen en ijzerertsen bij EMO 
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Kolen en ijzerertsen VDI (2010) TNO (1987) Vrins (1999) - PEUTZ (2006) EPA (2006) 

Emissies (ton/jaar) TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Totaal kolen 354,1 237,3 14,2 340,1 17,0 13,6 153,0 102,5 6,1 43,8 20,7 3,1 
Totaal ijzerertsen 788,6 701,9 31,5 570,1 28,5 22,8 64,8 57,6 2,6 51,2 24,2 3,7 
Totaal 1142,8 939,1 45,7 910,2 45,5 36,4 217,7 160,1 8,7 95,0 44,9 6,8 

Tabel 34: Overzicht totaal berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de overslag 

van kolen en ijzerertsen bij EMO 

De emissiefactoren via EPA (2006) liggen analoog als bij AM systematisch beduidend 
lager dan bij de andere berekeningsmethodieken. Voor wat PM10 betreft zijn de 
emissiefactoren van EPA (2006) en TNO (1987) ongeveer gelijklopend.  
 
TNO (1987)  en VDI (2010) geven de grootste TSP-emissiefactoren die ongeveer van 
dezelfde grootte-orde zijn op enkele uitzonderingen na.  
 
Bij de emissiefactoren van TNO (1987) valt weerom, in analogie met AM, het groot 
verschil op tussen de TSP- en de overeenkomstige PM10- emissiefactor per traject. Dit 
komt doordat de methodiek uitgaat van een zeer laag PM10-gehalte in TSP (5 gew%) 
in vergelijking met de andere methodieken waar het aandeel PM10 t.o.v. TSP 
beduidend hoger wordt ingeschat (op basis van Vrins (1999)-PEUTZ (2006): 67 gew % 
voor kolen en 89 gew % voor ijzerertsen).  
 
Bij VDI (2010) kunnen, in analogie met AM, de grootste PM10-emissiefactoren 
teruggevonden worden per traject. T.o.v. ijzerertsen zijn deze emissiefactoren een 
factor van ongeveer 10 hoger t.o.v. Vrins (1999)-PEUTZ (2006). Voor kolen zijn deze 
voor de meeste trajecten ongeveer van dezelfde grootte-orde. Dit verschil tussen 
ijzerertsen en kolen werd ook teruggevonden bij AM. 
 
Wat betreft de berekende emissiejaarvrachten bepalen TNO (1987) en VDI (2010) de 
grootste emissiejaarvracht voor TSP, nl. 910,2 ton TSP/jaar respectievelijk 1142,8 ton 
TSP/jaar. 
 
De hoogste inschatting van de PM10-emissiejaarvracht wordt door VDI (2010) gemaakt 
met 939,1 ton PM10/jaar voor kolen en ijzerertsen. Hierbij is de emissiebijdrage door 
overslag van ijzerertsen een factor 3 hoger t.o.v. van kolen.  
 
De berekeningsresultaten voor PM10 van de overige methodieken voor kolen en 
ijzerertsen samen liggen dichter bij elkaar t.o.v. VDI (2010), nl. 44,9 ton PM10/jaar 
(EPA (2006)), 45,5 ton PM10/jaar (TNO (1987)) en 160,1 ton PM10/jaar Vrins (1999)-
PEUTZ (2006). In vergelijking met VDI (2010) is de emissiebijdrage van kolen bij deze 
methodieken in analogie met AM relatief groter t.o.v. ijzererts. 

EMO - meetnet 

EMO beschikt over een meetnet om de stofconcentraties in de omgeving continu te 
monitoren en waar nodig in te grijpen bij een verhoogde stofconcentratie 
(emissiereducerende maatregel).  
 
Het meetnet wordt ook toegepast om per jaar de TSP- en PM10-emissies voor op- en 
overslag te bepalen. Hierbij wordt via de meetmethodiek Vrins gebruik gemaakt van de 
meetgegevens van de stofmeetapparatuur. Zoals eerder onder 0 aangegeven wordt bij 
het meetnet van EMO ook impliciet de bijdrage van het verkeer tijdens overslag mee 
bepaald. EMO geeft aan dat de bijdrage van het verkeer eerder verwaarloosbaar is. Dit 
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komt doordat EMO overal op het bedrijventerrein over verharde wegen beschikt die 
continu bevochtigd worden. 
 
In het milieujaarverslag 2010 van EMO kan het verloop van de TSP- en PM10-emissies 
voor op- en overslag vanaf 1996 worden teruggevonden, zie onderstaande Figuur 3 en 
Figuur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Verloop van de TSP-emissie voor op- en overslag bij EMO op basis van de 

meetmethodiek Vrins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Verloop van de PM10-emissie voor op- en overslag bij EMO op basis van de 

meetmethodiek Vrins 
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Uit deze grafieken volgt dat de stofemissie terug is toegenomen. De  berekening valt 
hoger uit door meer op- en overslag. De meetapparatuur heeft ook hogere waarden 
vastgelegd. EMO geeft aan dat dit verklaarbaar is door de hogere op- en overslag en 
door de enorme zandverstuivingen door de werkzaamheden van het Havenbedrijf 
Rotterdam op het Hartelterrein en de zandvlakte ten behoeve van de nieuwe Electrabel 
centrale. 
 
Daarnaast kan in het milieujaarverslag een vergelijking teruggevonden worden tussen 
de bekomen PM10-emissies voor op- en overslag via de meetmethode Vrins (gele 
balken) en de theoretische bepalingsmethode PEUTZ (2006) (bruine balken), zie 
onderstaande Figuur 5.  
 
Er kan een goede overeenkomst in grootte-orde worden vastgesteld tussen de 
berekeningsresultaten op basis van het meetnet en de theoretische bepalingsmethode. 
Dit is te verwachten vermits de theoretische bepalingsmethode PEUTZ (2006) 
gebaseerd is op o.a. metingen die in het verleden bij EMO zijn uitgevoerd. Wat wel 
opvalt is dat de goede overeenkomst (in grootte-orde) ook in de latere jaren ongeveer 
behouden blijft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Vergelijking tussen de bekomen PM10-emissies voor op- en overslag via de 

meetmethode Vrins (gele balken) en de theoretische bepalingsmethode PEUTZ (2006) 

(bruine balken) 

Boortmalt - opslag 

Bij Boortmalt (site Sobelgra) vindt geen open opslag plaats.  
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Boortmalt - overslag 

Gegevens 

Trajecten en activiteitsgegevens 

 

Onderstaande Tabel 35 geeft een overzicht van de verschillende hoofdtrajecten (blauwe 
velden) en de subtrajecten (witte velden) alsook de toegewezen overslaghoeveelheden 
per traject. 
 
Opmerking. Meerwaarde-activiteiten (bv. reiniging van granen) en procesactiviteiten 
(bv. mouterij) worden niet mee in rekening gebracht. 
 
Toegewezen overslaghoeveelheden Aanvoer   Afvoer   Opname   Afgifte   

 
% ton/jaar % ton/jaar % ton/jaar % ton/jaar 

Gerst 100,0 365.206 100,0 58.031         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 49,3 180.204             

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 
    

100 180.204 
  discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 

      
100 180.204 

Aanvoertraject: Lossen trein 48,0 175.340             

continue afgifte wagon naar losput 
    

  100 175.340 
Aanvoertraject: Lossen camion 2,6 9.663             

continue afgifte vrachtwagen naar losput 
    

  100 9.663 
Afvoertraject: Afslag licht schip     13,8 7.993         

continue afgifte laadbuis naar licht schip 
  

    100 7.993 
Afvoertraject: Afslag camion     27,5 15.959         

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 
      

100 15.959 
Afvoertraject: Afslag container bulk     56,1 32.545         

continue afgifte laadbuis naar container 
      

100 32.545 
Afvoertraject: Afslag opzak container     2,6 1.534         

continue afgifte laadbuis naar zak 
      

100 1.534 
Mout 100,0 342.138 100,0 549.520         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 22,0 75.262             

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 
    

100 75.262 
  discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 

      
100 75.262 

Aanvoertraject (met directe afvoer): Lossen licht schip naar zeeschip 22,0 75.262             

discontinue opname kraan (17 m3) vanuit licht schip 
    

100 75.262 
  discontinue afgifte kraan (17 m3) naar zeeschip 

      
100 75.262 

Aanvoertraject: Lossen trein 53,2 182.147             

continue afgifte wagon naar losput 
    

  100 182.147 
Aanvoertraject: Lossen camion 2,8 9.466             

continue afgifte vrachtwagen naar losput 
    

  100 9.466 
Afvoertraject: Afslag zeeschip (exclusief lossen licht schip naar zeeschip)     27,7 152.217         

continue afgifte laadbuis naar zeeschip 
      

100 152.217 
Afvoertraject: Afslag camion     8,9 48.667         

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 
      

100 48.667 
Afvoertraject: Afslag container bulk     27,3 149.905         

continue afgifte laadbuis naar container 
      

100 149.905 
Afvoertraject: Afslag opzak container     33,0 181.260         

continue afgifte laadbuis naar zak 
      

100 181.260 
Afvoertraject: Afslag big bags     3,2 17.471         

continue afgifte laadbuis naar big bags 
      

100 17.471 
Tarwe 100,0 22.443 100,0 22.002         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 48,1 10.792             

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 
    

100 10.792 
  discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 

      
100 10.792 

Aanvoertraject: Lossen trein 51,9 11.651             

continue afgifte wagon naar losput 
    

  100 11.651 
Afvoertraject: Afslag licht schip     99,4 21.861         

continue afgifte laadbuis naar licht schip 
  

    100 21.861 
Afvoertraject: Afslag camion     0,6 142         

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 
      

100 142 
Andere granen 100,0 12.124 100,0 9.696         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 89,2 10.809             

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 
    

100 10.809 
  discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 

      
100 10.809 

Aanvoertraject: Lossen camion 10,8 1.315             

continue afgifte vrachtwagen naar losput 
    

  100 1.315 
Afvoertraject: Afslag zeeschip (exclusief lossen licht schip naar zeeschip)     13,4 1.300         

continue afgifte laadbuis naar zeeschip 
      

100 1.300 
Afvoertraject: Afslag licht schip     80,7 7.824         

continue afgifte laadbuis naar licht schip 
  

    100 7.824 
Afvoertraject: Afslag camion     5,9 572         

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 
      

100 572 
TOTAAL   741.912   639.249         

Tabel 35: Overslaghoeveelheden per hoofd- en subtraject voor gerst, mout, tarwe en 

andere granen bij Boortmalt 
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VDI (2010) 

 
Algemeen opname: 
• Massastroom: naargelang het subtraject: 

• 700 ton/u resp. ton/lading (ref. VDI: Sonstige Aufnahme) 
• Omgevingsfactor (kU): naargelang het subtraject: 

• 0,9 (VDI: Binnenschiff, Luke völlig offen) 
 
Algemeen afgifte: 
• Correctiefactor: 2,7 (discontinu) resp. 83,3 (continu) 
• Massastromen gerst, mout, tarwe en andere granen:  

• discontinu grijper (mobiele kraan): 4 m3/lading 
• discontinu grijper (drijvende kraan): 17 m3/lading 
• continu: 

• lossen trein: 400 ton/u (gerst), 300 ton/u (mout) 
• lossen vrachtwagen: 400 ton/u (gerst), 300 ton/u (mout) 
• laadbuis naar schip (licht schip of zeeschip): 800 ton/u (gerst), 500 

ton/u (mout) 
• stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen: 150 ton/u  
• laadbuis naar container bulk: 250 ton/u 
• opzak: 100 ton/u (laden zakken 50 ton/uur) 
• big bags: 45 ton/u 

• Omgevingsfactor (kU): naargelang het subtraject: 
• 0,5 voor losput (trein alsook camion). Dit is een benaderende waarde op 

basis van VDI "Schüttgosse, abgesaugt - seitlich offen" (waarde 0,5) en 
"Trichter, niet abgesaugt - Rost mit Lamellenverschluss" (waarde 0,5). 
Boortmalt beschikt over 2 losputten, 1 deels afgeschermd door gebouwen 
en de  andere overdekt en zonder afzuiging. 

• 0,5 voor laadbuis naar container bulk, zak of big bag. Dit is een 
benaderende waarde op basis van VDI "Silofahrzeug - ohne Absaugung" 
(waarde 0,5). 

• 0,7 voor stortpunt (vrachtwagen met open laadbak/silowagen). Dit is een 
benaderende waarde op basis van het gemiddelde van VDI "LKW mit 
Abdeckplane, geöffnet" (waarde 0,9) en "Silofahrzeug - ohne Absaugung" 
(waarde 0,5). 

• 0,7 (VDI: Seeschiff, Luke völlig offen) 
• 0,8 (VDI: Trichter, nicht abgesaugt - hohe Seitenwände) 
• 0,9 (VDI: Binnenschiff, Luke völlig offen) 

• Empirische correctiefactor (ktoestel): naargelang het subtraject: 
• 2,0 (VDI: Greifer) 
• 1,5 (VDI: sonstige diskontinuierliche Abwurfverfahren (z.B. LKW, 

Schaufellader, Becherwerk)) 
• 1,0 (VDI: Kontinuierliche Beladegeräte (Schüttrohr, Senkrechtbelader, 

Transportband)) 
• Vrije valhoogte (Hvrij): naargelang het subtraject: 

• 2 m (VDI: referentiehoogte) 
• 1 m (aanname lagere hoogte bij losput en laadbuis naar zak of big bag) 

• Buishoogte (Hbuis): naargelang het subtraject: 
• 20 m (laadbuis naar licht schip of zeeschip) 
• 6 m (laadbuis naar container bulk) 

• Wrijvingsfactor (kwrijving) voor laadbuis: naargelang het subtraject: 
• 0,5 (laadbuis naar licht schip of zeeschip). Ref. VDI: Selbstfliessendes Gut 

(geldig voor alle granen); Anstellwinkel onbekend (gemiddelde waarde van 
15 tot 45°). 



Hoofdstuk 6 Praktijkvoorbeelden 

 69 

• 1 (laadbuis naar container bulk, zak of big bag). Ref. VDI: selbstfliessendes 
Gut; Anstellwinkel = 0°. 

 
Voor gerst, mout, tarwe en andere granen: 
• omrekeningsfactoren 33 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ agribulk) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS agricultural products) 
• gewichtsfactor (a): 31,6. Voor alle granen categorie "schwach staubend" 

geselecteerd gezien het beperkte stofgehalte (zuiverheid) van het materiaal. Ref. 
VDI: Gerste (schwach-mittel staubend, Malz (mittel-stark staubend) en Weizen 
(schwach-mittel staubend).   

• dichtheid (ρs):  
• gerst: 0,70 g/cm3 (ref. Boortmalt) 
• mout: 0,55 g/cm3 (ref. Boortmalt) 
• tarwe: 0,78 g/cm3 (ref. Boortmalt) 
• andere granen: 0,78 g/cm3 (Benaderend de waarde voor tarwe 

overgenomen) 
 
TNO (1987) 

 
Algemeen: 
• toepassing van diverse correctiefactoren op de algemene emissiefactor 

naargelang de situatie: 
• 0,5 (bij een halve overslagcyclus, bv. enkel aanvoer of enkel afvoer) 
• 2 (bij toepassing van transportbanden) 
• 1 (geen bijkomende ERM)  

 
Voor gerst, mout, tarwe en andere granen: 
• S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar (ref. NeR, TNO 1987: geldig voor gerst, 

mout en tarwe. Bij benadering dezelfde catergorie ook voor andere granen 
overgenomen) 

• omrekeningsfactoren 10 gew % (TSP naar PM10, ref. NeR, TNO 1987) en 4 gew 
% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS agricultural products) 

 
Vrins (1999) - PEUTZ (2006) 

 
Voor gerst, mout, tarwe en andere granen: 
• omrekeningsfactoren 33 gew % (TSP naar PM10, ref. PEUTZ agribulk) en 4 gew 

% (TSP naar PM2.5, ref. RAINS agricultural products) 
• algemene emissiefactor agribulk 
 
EPA 

 
De berekeningen via EPA (2006) werden niet uitgevoerd vermits de methodiek niet 
geschikt is voor de overslag van agribulk en meer bedoeld is voor de overslag van 
kolen ertsen en ijzerertsen.  
 
EPA geeft specifieke emissiefactoren voor de overslag van agribulk. Deze 
emissiefactoren kunnen teruggevonden worden onder EPA 9.9.1 uit 2003 [34]. 
Onderstaande Tabel 36 vat deze emissiefactoren samen. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat deze emissiefactoren een hoge onnauwkeurigheid hebben (laagste rating E, 
ofwel zeer zwak, zie voor meer informatie ook bijlage C) en bij alle emissiebronnen 
geen emissiereducerende maatregelen worden toegepast. 
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Emissiebron Emissiefactoren EPA (9.9.1, 2003) 

(lb/ton) 
Omgerekende emissiefactoren  EPA (9.9.1, 
2003) 
(g/ton) (1) 

 
TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Grain receiving- Straight truck 0,18 0,059 0,010 81,8 26,8 4,5 
Grain receiving- Hopper truck 0,035 0,0078 0,0013 15,9 3,5 0,6 
Grain receiving- Railcar 0,032 0,0078 0,0013 14,5 3,5 0,6 
Grain receiving- Barge- Continuous barge unloader 0,029 0,0073 0,0019 13,2 3,3 0,9 
Grain receiving- Barge- Marine leg 0,15 0,038 0,0050 68,2 17,3 2,3 
Grain receiving- Ships 0,15 0,038 0,0050 68,2 17,3 2,3 
Headhouse and grain handling (legs, conveyors, belts, 
distributor, scale, enclosed cleaners, etc.) 

0,061 0,034 0,0058 27,7 15,5 2,6 

Grain shipping- Truck (unspecified) 0,086 0,029 0,0049 39,1 13,2 2,2 
Grain shipping- Railcar 0,027 0,0022 0,00037 12,3 1,0 0,2 
Grain shipping- Barge 0,016 0,0040 0,00055 7,3 1,8 0,3 
Grain shipping- Ship 0,048 0,012 0,0022 21,8 5,5 1,0 
(1) Omrekening op basis van 2,2 lb/kg 

Tabel 36: Overzicht van de emissiefactoren van EPA voor de overslag van granen 

EPA geeft aan dat de diverse emissiebronnen i.v.m. "Grain receiving" en "Grain 
shipping" buiten plaatsvinden, al dan niet deels afgedekt. Deze overslagactiviteiten zijn 
exclusief de eventuele bijkomende overslagactiviteiten die binnen het hoofdgebouw met 
de opslagsilo's plaatsvinden. Zo wordt bv. het ontvangen graan van treinwagons nog 
geleid naar het hoofdgebouw waar het intern verder wordt overgeslagen naar de 
opslagsilo's.  
 
De emissiebron "Headhouse and grain handling (legs, conveyors, belts, distributor, 
scale, enclosed cleaners, etc.)" bevat de overslagactiviteiten die binnen het 
hoofdgebouw plaatsvinden. Diffuse emissies treden op wanneer geen afzuigingen 
geïnstalleerd zijn en stof kan ontwijken via openingen in het gebouw zoals deuren en 
ramen. 
 
Voor de het toepassen van deze emissiefactoren worden voor Boortmalt volgende 
aannames gemaakt: 
• Aanvoer: 

• Het lossen van een licht schip gebeurt via een grijper. Deze werkwijze is niet 
onder EPA opgenomen. Er wordt aangenomen dat de optredende niet-
geleide emissies voor deze activiteit bij benadering gelijkgesteld kunnen 
worden aan de emissiebron "Grain receiving- Barge- Marine leg". 

• De emissiefactor voor het lossen van camions wordt bij benadering 
gelijkgesteld aan het gemiddelde van de emissiebronnen "Grain receiving- 
Straight truck" en " Grain receiving- Hopper truck". 

• De emissiefactor voor het lossen van wagons wordt gelijkgesteld de 
emissiebron "Grain receiving- Railcar". 

• Wanneer het geloste materiaal overgeslagen wordt naar de opslagsilo's (dus 
geen directe overslag naar een zeeschip) wordt voor de losactiviteit (bv. 
lossen van een licht schip) de emissiefactor voor de emissiebron "Headhouse 
and grain handling (legs, conveyors, belts, distributor, scale, enclosed 
cleaners, etc.)" in meerdering gebracht. 

• Afvoer: 
• Voor de afslag naar een licht schip wordt de emissiefactor "Grain shipping- 

Barge" toegepast 
• Voor de afslag naar een zeeschip wordt de emissiefactor "Grain shipping- 

Ship" toegepast 
• Voor de afslag naar een camion wordt de emissiefactor "Grain shipping- 

Truck (unspecified)" toegepast 
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• Voor de afslag naar een container, zak of big bag wordt bij benadering de 
emissiefactor "Grain shipping- Railcar" gekozen. Deze afslag vindt bij 
Boortmalt plaats via een laadbuis en niet via een stortpunt (zoals bij de 
camions). Er wordt aangenomen dat het laden bij de emissiebron "Grain 
shipping- Railcar" via een laadbuis gebeurt. 

• Wanneer het afgevoerde materiaal aangeleverd wordt via opslagsilo's wordt 
bij de laadactiviteit (bv. laden van een zeeschip) de emissiefactor voor de 
emissiebron "Headhouse and grain handling (legs, conveyors, belts, 
distributor, scale, enclosed cleaners, etc.)" in meerdering gebracht. 

Rekenresultaten 

Tabel 37 geeft een overzicht van de TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de 
overslag van gerst, mout, tarwe en andere granen bij Boortmalt. 
 
De emissiefactoren bekomen via VDI (2010) zijn per traject doorgaans beduidend lager 
dan die van de andere berekeningsmethodieken. Voor een beperkt aantal trajecten zijn 
de emissiefactoren beduidend groter dan die van de andere methodieken.  
 
De emissiefactoren via TNO (1987), Vrins (1999)-PEUTZ (2006) en EPA (9.9.1, 2003) 
liggen benaderend in dezelfde grootte-orde. Voor wat TSP betreft geeft EPA (9.9.1, 
2003) doorgaans de laagste emissiefactoren. Voor PM10 geeft TNO (1987) de laagste 
emissiefactoren. De emissiefactoren voor PM2.5 liggen voor alle 3 
berekeningsmethodieken in dezelfde grootte-orde.  
 
Tabel 38 en Tabel 39 geven een overzicht van de berekende TSP, PM10 en PM2.5 
emissies voor de overslag van gerst, mout, tarwe en andere granen bij Boortmalt. 
 
Wat betreft de totale emissiejaarvrachten liggen de rekenresultaten voor alle 4 
berekeningsmethodieken ongeveer in dezelfde grootte-orde.  
 
De hoogste inschatting van de TSP-emissiejaarvracht wordt door TNO (1987) gemaakt 
met 134,4 ton TSP/jaar, de laagste door EPA (9.9.1, 2003) met 77,5 ton TSP/jaar.  
 
De berekeningsresultaten voor PM10 liggen doorgaans dicht bij elkaar, nl. 30,0 ton 
PM10/jaar (EPA (9.9.1, 2003)), 31,3 ton PM10/jaar (VDI (2010)) en 33,1 ton TSP/jaar 
(Vrins (1999)-PEUTZ (2006)). Enkel door TNO (1987) wordt beduidend minder 
theoretisch ingeschat: 13,4 ton PM10/jaar.  
 
De berekeningsresultaten voor PM2.5 liggen dicht bij elkaar, nl. tussen 3,8 ton 
PM2.5/jaar (VDI (2010)) en 5,4 ton PM2.5/jaar (TNO (1987)). 
 



Hoofdstuk 6 Praktijkvoorbeelden 

 

 

72 

 
Emissiefactoren (g/ton overgeslagen) VDI (2010) TNO (1987) Vrins (1999) - PEUTZ (2006) EPA (9.9.1, 2003) 

 
TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Gerst                         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 30,6 10,1 1,2 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 95,9 32,7 4,9 

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 2,0 0,7 0,1 
     

    

discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 28,6 9,4 1,1 
     

    

Aanvoertraject: Lossen trein 14,5 4,8 0,6 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 42,3 19,0 3,2 

continue afgifte wagon naar losput 14,5 4,8 0,6 
     

    

Aanvoertraject: Lossen camion 14,5 4,8 0,6 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 76,6 30,6 5,2 

continue afgifte vrachtwagen naar losput 14,5 4,8 0,6 
     

    

Afvoertraject: Afslag licht schip 275,5 90,9 11,0 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 35,0 17,3 2,9 

continue afgifte laadbuis naar licht schip 275,5 90,9 11,0 
     

    

Afvoertraject: Afslag camion 52,7 17,4 2,1 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 66,8 28,6 4,9 

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 52,7 17,4 2,1 
     

    

Afvoertraject: Afslag container bulk 164,9 54,4 6,6 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 40,0 16,5 2,8 

continue afgifte laadbuis naar container 164,9 54,4 6,6 
     

    

Afvoertraject: Afslag opzak container 46,1 15,2 1,8 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 40,0 16,5 2,8 

continue afgifte laadbuis naar zak 46,1 15,2 1,8 
     

    

Mout                         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 26,9 8,9 1,1 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 95,9 32,7 4,9 

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 1,6 0,5 0,1 
     

    

discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 25,3 8,4 1,0 
     

    

Aanvoertraject (met directe afvoer): Lossen licht schip naar zeeschip 12,3 4,1 0,5 50,0 5,0 2,0 72,7 24,0 2,9 68,2 17,3 2,3 

discontinue opname kraan (17 m3) vanuit licht schip 1,6 0,5 0,1 
     

    

discontinue afgifte kraan (17 m3) naar zeeschip 10,8 3,5 0,4 
     

    

Aanvoertraject: Lossen trein 13,2 4,4 0,5 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 42,3 19,0 3,2 

continue afgifte wagon naar losput 13,2 4,4 0,5 
     

    

Aanvoertraject: Lossen camion 13,2 4,4 0,5 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 76,6 30,6 5,2 

continue afgifte vrachtwagen naar losput 13,2 4,4 0,5 
     

    

Afvoertraject: Afslag zeeschip (exclusief lossen licht schip naar zeeschip) 213,0 70,3 8,5 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 49,5 20,9 3,6 

continue afgifte laadbuis naar zeeschip 213,0 70,3 8,5 
     

    

Afvoertraject: Afslag camion 41,4 13,7 1,7 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 66,8 28,6 4,9 

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 41,4 13,7 1,7 
     

    

Afvoertraject: Afslag container bulk 129,6 42,8 5,2 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 40,0 16,5 2,8 

continue afgifte laadbuis naar container 129,6 42,8 5,2 
     

    

Afvoertraject: Afslag opzak container 36,2 12,0 1,4 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 40,0 16,5 2,8 

continue afgifte laadbuis naar zak 36,2 12,0 1,4 
     

    

Afvoertraject: Afslag big bags 54,0 17,8 2,2 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 40,0 16,5 2,8 

continue afgifte laadbuis naar big bags 54,0 17,8 2,2 
     

    

Tarwe                         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 32,4 10,7 1,3 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 95,9 32,7 4,9 

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 2,3 0,7 0,1 
     

    

discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 30,2 10,0 1,2 
     

    

Aanvoertraject: Lossen trein 17,3 5,7 0,7 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 42,3 19,0 3,2 

continue afgifte wagon naar losput 17,3 5,7 0,7 
     

    

Afvoertraject: Afslag licht schip 340,6 112,4 13,6 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 35,0 17,3 2,9 

continue afgifte laadbuis naar licht schip 340,6 112,4 13,6 
     

    

Afvoertraject: Afslag camion 58,7 19,4 2,3 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 66,8 28,6 4,9 

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 58,7 19,4 2,3 
     

    

Andere granen                         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 32,4 10,7 1,3 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 95,9 32,7 4,9 

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 2,3 0,7 0,1 
     

    

discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 30,2 10,0 1,2 
     

    

Aanvoertraject: Lossen camion 17,3 5,7 0,7 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 76,6 30,6 5,2 

continue afgifte vrachtwagen naar losput 17,3 5,7 0,7 
     

    

Afvoertraject: Afslag zeeschip (exclusief lossen licht schip naar zeeschip) 264,9 87,4 10,6 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 49,5 20,9 3,6 

continue afgifte laadbuis naar zeeschip 264,9 87,4 10,6 
     

    

Afvoertraject: Afslag licht schip 340,6 112,4 13,6 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 35,0 17,3 2,9 

continue afgifte laadbuis naar licht schip 340,6 112,4 13,6 
     

    

Afvoertraject: Afslag camion 58,7 19,4 2,3 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 66,8 28,6 4,9 

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 58,7 19,4 2,3 
     

    

Tabel 37: Overzicht TSP, PM10 en PM2.5 emissiefactoren voor de overslag van gerst, 

mout, tarwe en andere granen bij Boortmalt 
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Emissies (ton/jaar) VDI (2010) TNO (1987) Vrins (1999) - PEUTZ (2006) EPA (9.9.1, 2003) 

 
TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Gerst                         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 5,5 1,8 0,2 18,0 1,8 0,7 13,1 4,3 0,5 17,3 5,9 0,9 

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 0,4 0,1 0,01 
     

    

discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 5,1 1,7 0,2 
     

    

Aanvoertraject: Lossen trein 2,5 0,8 0,1 17,5 1,8 0,7 12,8 4,2 0,5 7,4 3,3 0,6 

continue afgifte wagon naar losput 2,5 0,8 0,1 
     

    

Aanvoertraject: Lossen camion 0,1 0,05 0,006 1,0 0,1 0,04 0,7 0,2 0,03 0,7 0,3 0,05 

continue afgifte vrachtwagen naar losput 0,1 0,05 0,006 
     

    

Afvoertraject: Afslag licht schip 2,2 0,7 0,09 0,8 0,1 0,03 0,6 0,2 0,02 0,3 0,1 0,02 

continue afgifte laadbuis naar licht schip 2,2 0,7 0,09 
     

    

Afvoertraject: Afslag camion 0,8 0,3 0,03 1,6 0,2 0,06 1,2 0,4 0,05 1,1 0,5 0,08 

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 0,8 0,3 0,03 
     

    

Afvoertraject: Afslag container bulk 5,4 1,8 0,2 3,3 0,3 0,1 2,4 0,8 0,09 1,3 0,5 0,09 

continue afgifte laadbuis naar container 5,4 1,8 0,2 
     

    

Afvoertraject: Afslag opzak container 0,07 0,02 0,003 0,2 0,02 0,006 0,1 0,04 0,004 0,06 0,03 0,004 

continue afgifte laadbuis naar zak 0,07 0,02 0,003 
     

    

Mout                         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 2,0 0,7 0,08 7,5 0,8 0,3 5,5 1,8 0,2 7,2 2,5 0,4 

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 0,1 0,04 0,005 
     

    

discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 1,9 0,6 0,08 
     

    

Aanvoertraject (met directe afvoer): Lossen licht schip naar zeeschip 0,9 0,3 0,04 3,8 0,4 0,2 5,5 1,8 0,2 5,1 1,3 0,2 

discontinue opname kraan (17 m3) vanuit licht schip 0,1 0,04 0,005 
     

    

discontinue afgifte kraan (17 m3) naar zeeschip 0,8 0,3 0,03 
     

    

Aanvoertraject: Lossen trein 2,4 0,8 0,1 18,2 1,8 0,7 13,2 4,4 0,5 7,7 3,5 0,6 

continue afgifte wagon naar losput 2,4 0,8 0,1 
     

    

Aanvoertraject: Lossen camion 0,1 0,04 0,005 0,9 0,09 0,04 0,7 0,2 0,03 0,7 0,3 0,05 

continue afgifte vrachtwagen naar losput 0,1 0,04 0,005 
     

    

Afvoertraject: Afslag zeeschip (exclusief lossen licht schip naar zeeschip) 32,4 10,7 1,3 15,2 1,5 0,6 11,1 3,7 0,4 7,5 3,2 0,6 

continue afgifte laadbuis naar zeeschip 32,4 10,7 1,3 
     

    

Afvoertraject: Afslag camion 2,0 0,7 0,08 4,9 0,5 0,2 3,5 1,2 0,1 3,3 1,4 0,2 

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 2,0 0,7 0,08 
     

    

Afvoertraject: Afslag container bulk 19,4 6,4 0,8 15,0 1,5 0,6 10,9 3,6 0,4 6,0 2,5 0,4 

continue afgifte laadbuis naar container 19,4 6,4 0,8 
     

    

Afvoertraject: Afslag opzak container 6,6 2,2 0,3 18,1 1,8 0,7 13,2 4,4 0,5 7,3 3,0 0,5 

continue afgifte laadbuis naar zak 6,6 2,2 0,3 
     

    

Afvoertraject: Afslag big bags 0,9 0,3 0,04 1,7 0,2 0,07 1,3 0,4 0,05 0,7 0,3 0,05 

continue afgifte laadbuis naar big bags 0,9 0,3 0,04 
     

    

Tarwe                         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 0,3 0,1 0,01 1,1 0,1 0,04 0,8 0,3 0,03 1,0 0,4 0,05 

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 0,02 0,008 0,001 
     

    

discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 0,3 0,1 0,01 
     

    

Aanvoertraject: Lossen trein 0,2 0,07 0,008 1,2 0,1 0,05 0,8 0,3 0,03 0,5 0,2 0,04 

continue afgifte wagon naar losput 0,2 0,07 0,008 
     

    

Afvoertraject: Afslag licht schip 7,4 2,5 0,3 2,2 0,2 0,09 1,6 0,5 0,06 0,8 0,4 0,06 

continue afgifte laadbuis naar licht schip 7,4 2,5 0,3 
     

    

Afvoertraject: Afslag camion 0,008 0,003 0,0003 0,01 0,001 0,0006 0,01 0,003 0,0004 0,009 0,004 0,0007 

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 0,008 0,003 0,0003 
     

    

Andere granen                         

Aanvoertraject: Lossen licht schip naar opslag 0,4 0,1 0,01 1,1 0,1 0,04 0,8 0,3 0,03 1,0 0,4 0,05 

discontinue opname kraan (4 m3) vanuit licht schip 0,02 0,008 0,001 
     

    

discontinue afgifte kraan (4 m3) naar storttrechter 0,3 0,1 0,01 
     

    

Aanvoertraject: Lossen camion 0,02 0,008 0,0009 0,1 0,01 0,005 0,1 0,03 0,004 0,1 0,04 0,007 

continue afgifte vrachtwagen naar losput 0,02 0,008 0,0009 
     

    

Afvoertraject: Afslag zeeschip (exclusief lossen licht schip naar zeeschip) 0,3 0,1 0,01 0,1 0,01 0,005 0,09 0,03 0,004 0,06 0,03 0,005 

continue afgifte laadbuis naar zeeschip 0,3 0,1 0,01 
     

    

Afvoertraject: Afslag licht schip 2,7 0,9 0,1 0,8 0,08 0,03 0,6 0,2 0,02 0,3 0,1 0,02 

continue afgifte laadbuis naar licht schip 2,7 0,9 0,1 
     

    

Afvoertraject: Afslag camion 0,03 0,01 0,001 0,06 0,006 0,002 0,04 0,01 0,002 0,04 0,02 0,003 

continue afgifte stortpunt naar vrachtwagen met open laadbak/silowagen 0,03 0,01 0,001 
     

    

Tabel 38: Overzicht berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de overslag van 

gerst, mout, tarwe en andere granen bij Boortmalt 

Emissies (ton/jaar) VDI (2010) TNO (1987) Vrins (1999) - PEUTZ (2006) EPA (9.9.1, 2003) 

 
TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Totaal gerst 16,7 5,5 0,7 42,3 4,2 1,7 30,8 10,2 1,2 28,1 10,7 1,7 
Totaal mout 66,8 22,1 2,7 85,4 8,5 3,4 64,8 21,4 2,6 45,5 17,8 2,9 
Totaal tarwe 8,0 2,6 0,3 4,4 0,4 0,2 3,2 1,1 0,1 2,3 1,0 0,2 
Totaal andere granen 3,4 1,1 0,1 2,2 0,2 0,1 1,6 0,5 0,1 1,5 0,6 0,1 
Totaal 95,0 31,3 3,8 134,4 13,4 5,4 100,4 33,1 4,0 77,5 30,0 4,9 

Tabel 39: Overzicht totaal berekende TSP, PM10 en PM2.5 emissies voor de overslag 

van gerst, mout, tarwe en andere granen bij Boortmalt 
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Boortmalt - activiteitsgerichte metingen 

Inleiding 

In het kader van de VITO-studie "Analyse van de bronnen en van de trend van de 
gemeten PM-concentraties in de haven van Antwerpen" i.o.v. GHA (Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen) werd bij Boortmalt een meetcampagne uitgevoerd in de 
periode van 20 april tot 31 mei 2011 met als doel om de stofemissies van Boortmalt te 
begroten [35]. 
 
Hiervoor werd een tijdelijk meetnet opgesteld met 3 optische stofmonitoren. Tijdens 
een tussentijdse evaluatie van de resultaten van dit meetnet werd duidelijk dat omwille 
van de complexe situatie van de bronnenconfiguratie bij Boortmalt en de invloed van 
een aantal externe bronnen rond het bedrijf op de meetplaats de resultaten niet 
eenduidig konden gebruikt worden voor een omgekeerde modellering om zo aan 
bronbepaling te doen van de emissies bij Boortmalt. Er werd een onverwacht grote 
invloed waargenomen van het zand afkomstig van het gedempte graandok ten westen 
van het bedrijf. 
 
In de plaats van een klassieke meet/modelleer campagne werd vervolgens gekozen om 
een aantal activiteitsgerichte metingen uit te voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de windop/windafwaartse methode voor de bepaling van  diffuse stofemissies. 
Omwille van de complexe gebouwstructuur die een klassieke dispersiemodellering in de 
weg staat, wordt echter gebruik gemaakt van een inschatting van de pluimgrootte en 
een meting van de windsnelheid. 

Voorbeeld activiteitsgerichte meting 

Als voorbeeld wordt hieronder de meting van de afvoer van mout in een vrachtwagen 
beschreven, zie ook Figuur 6. Eerst wordt gedurende een bepaalde periode de 
stofconcentratie gemeten windopwaarts van de losplaats van de vrachtwagens (of 
wordt een meting uitgevoerd voor de vrachtwagenbelading begint), hier in dit 
voorbeeld de periode van 14:04:50 tot 14:05:20. Deze gemeten concentratie wordt als 
achtergrondmeting beschouwd. Vervolgens wordt windafwaarts tijdens het vullen van 
de vrachtwagen de stofconcentratie in de lucht bepaald, hier in dit voorbeeld de periode 
14:06 tot 14:08. De plaats van de meting wordt zodanig gekozen dat een inschatting 
kan gemaakt worden van de stofpluim. In dit geval wordt de pluim(afmeting) begrensd 
door 2 gebouwen waartussen het stof waait. Tijdens het meten van de stofconcentratie 
wordt ook de lokale windsnelheid bepaald. 
 
Rekenvoorbeeld voor PM10. Van de gemiddelde concentratie gemeten tijdens het vullen 
van de vrachtwagen wordt de gemiddelde concentratie van de achtergrondmeting (130 
µg/m³) afgetrokken. De gemiddelde nettoconcentratie van 334 µg PM10/m³ wordt 
vermenigvuldigd met een windsnelheid van 2 m/s en een pluimafmeting van 20 meter 
breedte en 5 meter hoog. Dit levert een emissie op van 0,067 g PM10/s. Aangezien het 
vullen van de vrachtwagen (met dekzeil) met 29 ton mout, 20 minuten in beslag 
neemt, kan een emissiefactor van 2,76 g PM10/ton berekend worden. 
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Figuur 6: Voorbeeld metingen tijdens het afvoer van mout in een vrachtwagen 

Resultaten 

In Tabel 40 geeft de resultaten weer van de activiteitsgerichte metingen m.b.t. de aan- 
en afvoer gerelateerde activiteiten.  
 
Een belangrijke opmerking is dat deze emissiefactoren afgeleid zijn op basis van een 
zeer beperkt aantal metingen, waarbij geen informatie beschikbaar is over de 
herhaalbaarheid of de representativiteit van de metingen. Referentie [35] schat de 
onzekerheid van de metingen en bijhorende emissiefactoren als volgt in: de 
onzekerheid is relatief groot maar de grootte-orde is correct.  
 
Emissiebron Bepaalde emissiefactoren op basis van activiteitsgerichte metingen [35] 

(g/ton) 

 
TSP PM10 PM2.5 

Aanvoer lichter-mout 1,4 0,76 0,04 
Aanvoer trein-gerst 0,10 0,05 0,02 
Afvoer zeeschip-mout 140 41 1,5 
Afvoer vrachtwagen-mout 6,4 2,8 1,3 
Afvoer containers bulk-mout 3,7 1,7 0,83 

Tabel 40: Overzicht van emissiefactoren op basis van activiteitsgerichte metingen bij 

Boortmalt [35] 
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Vergelijking van de gemeten met de theoretisch bepaalde emissiefactoren 

In onderstaande Tabel 41 worden de emissiefactoren op basis van activiteitsgerichte 
metingen uit Tabel 40 vergeleken met de overeenkomstig theoretisch bepaalde 
emissiefactoren uit Tabel 37 onder 0. 
 

Emissiefactoren  
(g/ton overgeslagen) 

VDI (2010) TNO (1987) Vrins (1999) - PEUTZ (2006) EPA (9.9.1, 2003) Emissiefactoren op basis van 
activiteitsgerichte metingen 
[35] 

 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Gerst                            
Aanvoertraject: Lossen trein 13,9 4,6 0,6 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 42,3 19,0 3,2 0,10 0,05 0,02 
Mout                            

Aanvoertraject: Lossen licht schip  12,7 4,2 0,5 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 95,9 32,7 4,9 1,4 0,76 0,04 
Afvoertraject: Afslag zeeschip 139,3 46,0 5,6 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 49,5 20,9 3,6 140 41 1,5 
Afvoertraject: Afslag camion 18,8 6,2 0,8 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 66,8 28,6 4,9 6,4 2,8 1,3 
Afvoertraject: Afslag container bulk 42,1 13,9 1,7 100,0 10,0 4,0 72,7 24,0 2,9 40,0 16,5 2,8 3,7 1,7 0,83 

Tabel 41: Vergelijking van de gemeten met de theoretisch bepaalde emissiefactoren 

voor Boortmalt 

De emissiefactoren voor zowel TSP, PM10 als PM2.5 op basis van de activiteitsgerichte 
metingen zijn voor het lossen van treinen, het lossen van lichte schepen en het laden 
van container bulk veel lager dan wat theoretisch ingeschat wordt. Het verschil varieert 
grosso modo met een factor 10 tot 100. Voor het laden van camions is de afwijking iets 
minder groot met ongeveer een factor 3 voor TSP en PM10 t.o.v. de theoretische 
berekening met de laagste inschatting (VDI (2010)). Voor PM2.5 wordt voor het laden 
van camions een iets grotere emissiefactor bepaald in vergelijking met VDI (2010). 
 
Enkel voor de afslag van zeeschepen zijn de gemeten emissiefactoren voor zowel TSP, 
PM10 en in mindere mate PM2.5 ongeveer van dezelfde grootte-orde als theoretisch 
ingeschat werd. 
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HOOFDSTUK 7 GEVOELIGHEIDSANALYSE INDIVIDUELE 

EMISSIEFACTOREN VOOR OP- EN 

OVERSLAG 

VDI (2010) en EPA (1989, 2006) bepalen, in tegenstelling tot  TNO (1987), Vrins 
(1999) en PEUTZ (2006), individuele emissiefactoren. Deze individuele emissiefactoren 
zijn, naargelang opslag of overslag beschouwd wordt, afhankelijk van de 
materiaaleigenschappen, de geometrische vorm van de opslaghoop en/of de 
windsnelheid. Voor deze individuele emissiefactoren wordt hieronder een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.  

VDI (2010) - opslag 

Om de invloed van enkele belangrijke parameters te illustreren wordt als voorbeeld de 
emissiefactor voor TSP bij de opslag van ijzerertsen voor EMO overgenomen. De 
emissiefactor werd hierbij gerelateerd t.o.v. het grondoppervlak. 
Onderstaande Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9 geven grafisch de variabiliteit van het 
rekenresultaat (t.o.v. een logaritmische schaal) weer i.f.v. veranderende gemiddelde 
korrelgrootte, korreldichtheid en hellingshoek van de opslaghoop. Hierbij werd ook 
telkens de correctiefactor voor de vochtigheid mee beschouwd (waarde 1, 2 of 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7: VDI (2010) opslag. Emissiefactor TSP bij veranderende gemiddelde 

korrelgrootte en correctiefactor vochtigheid 
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Figuur 8: VDI (2010) opslag. Emissiefactor TSP bij veranderende korreldichtheid en 

correctiefactor vochtigheid 
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Figuur 9: VDI (2010) opslag. Emissiefactor TSP bij veranderende hellingshoek en 

correctiefactor vochtigheid 

Gemiddelde korrelgrootte (d50)  

 
De waarde van de gemiddelde korrelgrootte heeft een zeer grote invloed op de 
afgeleide TSP-emissiefactor. Bij een correctiefactor vochtigheid (kf) van 1 neemt bv. de 
TSP-emissiefactor met een factor 10 als volgt af: 387 ton TSP/ha (d50 =0,4 mm), 37,1 
ton TSP/ha (d50 =1,0 mm), 3,6 ton TSP/ha (d50 =2,0 mm) en 0,37 ton TSP/ha (d50 
=3,4 mm).  
 
Bij hogere waarden voor kf hebben de curven een nog steiler verloop en is de invloed 
van d50 nog groter. Zo neemt bv. bij een kf van 2 de TSP-emissiefactor af met een 
factor 20 i.p.v. 10: van 3,6 ton TSP/ha (d50 =1,0 mm) naar 0,17 ton TSP/ha (d50 =2,0 
mm). 
 
Korreldichtheid (ρρρρK) 

 
De waarde van de korreldichtheid heeft analoog als de gemiddelde korrelgrootte een 
zeer belangrijke invloed op het rekenresultaat. Bij een kf van 1 neemt bv. de TSP-
emissiefactor met een factor 10 als volgt af: van 44,9 ton TSP/ha (ρK = 2 g/cm

3) naar 
4,6 ton TSP/ha (ρK = 3,5 g/cm

3).  
 
Bij een waarde voor kf van 2 is de invloed ongeveer analoog vermits de curven voor kf 
van 1 en 2 ongeveer dezelfde helling hebben. Bij een kf van 3 zal echter de invloed bij 
hogere dichtheden zeer groot zijn gezien de curve sterk afbuigt, bv. afname van de 
TSP-emissiefactor met meer dan een factor 10 bij toename van de dichtheid met 
slechts 0,3 g/cm3 als volgt: van 0,006 ton TSP/ha (ρK = 4,3 g/cm

3) naar 0,0005 ton 
TSP/ha (ρK = 4,6 g/cm

3). 
 
Hellingshoek opslaghoop (αααα) 

 

De invloed van de hellingshoek van de opslaghoop (α) op het rekenresultaat is analoog 
als bij de voorgaande parameters. Door de geringere helling van de curven zal de 
invloed van α beperkter zijn maar toch nog belangrijk. 
 
Bij een kf van 1 neemt bv. de TSP-emissiefactor met een factor 2 als volgt af: 6,0 ton 
TSP/ha (α = 30,0 °), 3,0 ton TSP/ha (α = 34,5 °) en 1,5 ton TSP/ha (α = 39,5 °). 
 
Het beeld bij een hogere kf is analoog als bij de korreldichtheid. Bij een waarde voor kf 
van 2 is de invloed ongeveer analoog vermits de curven voor kf van 1 en 2 ongeveer 
dezelfde helling hebben. Bij een kf van 3 zal echter de invloed bij hogere hellingshoeken 
groot zijn gezien de curve sterk afbuigt, bv. afname van de TSP-emissiefactor met een 
factor 10 bij toename van de hellingshoek met slechts 1,5 ° als volgt: van 0,004 ton 
TSP/ha (α = 34,0 °) naar 0,0004 ton TSP/ha (α = 35,5 °). 
 
Correctiefactor vochtigheid (kf) 

 
De keuze van de waarde van de correctiefactor vochtigheid (kf) heeft een zeer 
belangrijke invloed op het rekenresultaat, zie ook voorgaande besprekingen.  
 
Bij toename van de waarde van kf met 1 zal de TSP-emissiefactor doorgaans met 
minimum een factor 10 tot 20 afnemen. De invloed zal nog veel groter zijn wanneer de 
curven (zie voorgaande figuren) met de verschillende constante kf-waarden niet meer 
ongeveer evenwijdig verlopen. Zo neemt bijvoorbeeld de TSP-emissiefactor af met een 
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factor 100 als volgt, zie hiervoor Figuur 9 (met α = 35,0 °): van 0,13 ton TSP/ha (kf = 
2) naar 0,0013 ton TSP/ha (kf = 3). 

VDI (2010) - overslag 

Opname 

Als voorbeeld wordt de discontinue opname van materiaal via een grijper vanuit een 
schip beschouwd. De kengetallen (massastroom en omgevingsfactor) zijn vaste 
waarden, enkel de dichtheid en de gewichtsfactor kunnen variëren naargelang het type 
materiaal, zie Figuur 10.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10: VDI (2010) overslag. Emissiefactor TSP bij veranderende dichtheid en 

gewichtsfactor 

De invloed van de dichtheid (ρs) op de TSP-emissiefactor is lineair en over kleinere 
variaties relatief beperkt. Bij een constante gewichtsfactor a (bv. een waarde van 31,6) 
neemt de TSP-emissiefactor bv. met een factor 2 als volgt toe: van 2,3 g TSP/ton (ρs = 
1,0 g/cm3) naar 4,5 g TSP/ton (ρs = 2,0 g/cm

3). 
 
De invloed van de stuifgevoeligheid van het materiaal via de keuze van de 
omgevingsfactor a is veel belangrijker. Zo neemt de TSP-emissiefactor bij een dichtheid 
ρs van telkens 2,0 g/cm

3 als volgt toe: 0,14 g TSP/ton (a = 1), 1,4 g TSP/ton (a = 10), 
4,5 g TSP/ton (a = 31,6), 14,3 g TSP/ton (a = 100) en 45,2 g TSP/ton (a = 316). 
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Afgifte 

Wat betreft de dichtheid en gewichtsfactor is er dezelfde lineaire afhankelijkheid bij de 
afgifte van materiaal als bij de opname. Voor een illustratie hiervan zie Figuur 10 onder 
0. 
 
Naast deze 2 parameters zijn er nog bijkomende variabelen bij de afgifte van materiaal, 
nl. de massastroom en de vrije valhoogte. De kengetallen omgevingsfactor en 
empirische correctiefactor zijn vaste kengetallen. 
 
Figuur 11 geeft grafisch de variabiliteit van het rekenresultaat weer i.f.v. een 
veranderende discontinue massastroom van een grijper (ton/lading) en de 
gewichtsfactor. Een analoog beeld kan bekomen worden wanneer een continue 
massastroom van een transportband (ton/uur) wordt beschouwd. 
 
Figuur 12 geeft grafisch de variabiliteit van het rekenresultaat weer i.f.v. een 
veranderende vrije valhoogte van een grijper (ton/lading) en de gewichtsfactor. Een 
analoog beeld kan bekomen worden wanneer een continue massastroom van een 
transportband (ton/uur) wordt beschouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11: VDI (2010) overslag. Emissiefactor TSP bij veranderende massastroom 

grijper en gewichtsfactor 

 



Hoofdstuk 7 Gevoeligheidsanalyse individuele emissiefactoren voor op- en overslag 

 

 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12: VDI (2010) overslag. Emissiefactor TSP bij veranderende vrije valhoogte 

grijper en gewichtsfactor 

Massastroom grijper (M) 

 
De invloed van de massastroom van de grijper (M) op de TSP-emissiefactor is lineair en 
over kleinere variaties beperkt. Bij een constante gewichtsfactor a (bv. een waarde van 
31,6) neemt de TSP-emissiefactor als volgt in beperkte mate af: 41 g TSP/ton (M = 20 
ton/lading), 34 g TSP/ton (M = 30 ton/lading) en 29 g TSP/ton (M = 40 ton/lading). 
 
De invloed op het rekenresultaat is analoog wanneer een continue massastroom van 
een transportband (ton/uur) wordt beschouwd. 
 
Vrije valhoogte (Hvrij) 

 

De invloed van de vrije valhoogte (Hvrij) op het rekenresultaat is belangrijker in 
vergelijking met de massastroom (M). Uit de figuur volgt dat de invloed vooral 
belangrijk is in het gebied van de lage valhoogten (minder dan 1,5 à 2 meter).  
 
Bij een constante gewichtsfactor a (bv. een waarde van 31,6) neemt de TSP-
emissiefactor bij lagere valhoogtes in stappen van 0,5 meter met een factor 2 als volgt 
toe: 4,6 g TSP/ton (Hvrij = 0,5 m), 11 g TSP/ton (Hvrij = 1,0 m) en 18 g TSP/ton (Hvrij = 
1,5 m).  
 
Bij grotere valhoogten is de toename beperkter, bv. bij een constante gewichtsfactor a 
(waarde van 31,6) neemt de TSP-emissiefactor bij hogere valhoogtes in stappen van 
1,0 meter met een factor van ongeveer 1,5 als volgt toe: 26 g TSP/ton (Hvrij = 2,0 m), 
43 g TSP/ton (Hvrij = 3,0 m) en 62 g TSP/ton (Hvrij = 4,0 m). 
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De invloed op het rekenresultaat is analoog wanneer een continue massastroom van 
een transportband (ton/uur) wordt beschouwd. 
 

Gewichtsfactor a 

 

De invloed van de stuifgevoeligheid van het materiaal via de keuze van de 
omgevingsfactor a is veel belangrijker dan de massastroom en de vrije valhoogte, zoals 
blijkt uit Figuur 11 en Figuur 12. Deze afhankelijkheid is analoog als bij de opname van 
materiaal, zie bespreking onder 0. 
 
Zo neemt de TSP-emissiefactor bij een vrije valhoogte van 2,0 meter, zie Figuur 12, als 
volgt toe: 0,8 g TSP/ton (a = 1), 8,3 g TSP/ton (a = 10), 26,1 g TSP/ton (a = 31,6), 
82,5 g TSP/ton (a = 100) en 261 g TSP/ton (a = 316). 

EPA (1989) - opslag 

Om de invloed van de 3 parameters te illustreren wordt als voorbeeld de emissiefactor 
voor TSP bij de opslag van ijzerertsen voor EMO overgenomen. 
 
Onderstaande Figuur 13 en Figuur 14 geven grafisch de variabiliteit van het 
rekenresultaat weer i.f.v. de siltfractie materiaal opslaghoop en de fractie van de tijd 
met een windsnelheid > 5,36 m/s t.o.v. de gemiddelde opslaghoogte. Hierbij werd ook 
telkens het aantal natte dagen per jaar mee beschouwd (waarde 150, 175 of 200). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13: EPA (1989) opslag. Emissiefactor TSP bij veranderende siltfractie materiaal 

opslaghoop en aantal natte dagen per jaar 
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Figuur 14: EPA (1989) opslag. Emissiefactor TSP bij veranderende fractie tijd met 

windsnelheid > 5,36 m/s t.o.v. gemiddelde opslaghoogte en aantal natte dagen per 

jaar 

Siltfractie materiaal opslaghoop (s) 

 
De invloed van de siltfractie materiaal opslaghoop (s) op de TSP-emissiefactor is lineair 
en over kleinere variaties relatief beperkt.  
 
Bij een constant aantal natte dagen (P) van bv. 175 dagen neemt de TSP-emissiefactor 
bv. met een factor 2 als volgt toe: van 3,6 g TSP/ton (s = 2,9 gew%) naar 7,4 g 
TSP/ton (s = 5,9 gew%). 
 
Fractie tijd met windsnelheid > 5,36 m/s t.o.v. gemiddelde opslaghoogte (f) 

 
De invloed van de fractie van de tijd met een windsnelheid > 5,36 m/s t.o.v. de 
gemiddelde opslaghoogte (f) op de TSP-emissiefactor is analoog als bij de siltfractie van 
het materiaal van de opslaghoop (s). Het verband is lineair en over kleinere variaties 
relatief beperkt.  
 
Bij een constant aantal natte dagen (P) van bv. 175 dagen neemt de TSP-emissiefactor 
bv. met een factor 2 als volgt toe: van 3,5 g TSP/ton (f = 28 %) naar 7,0 g TSP/ton (f 
= 56 %). 
 
Aantal natte dagen per jaar (P) 

 
De invloed van het aantal natte dagen per jaar (P) is lineair en ook beperkt t.o.v. het 
reële bereik van het aantal dagen voor bv. Vlaanderen, zie Figuur 13 en Figuur 14. 
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Zo neemt de TSP-emissiefactor bij een siltfractie van het materiaal van de opslaghoop 
(s) van 4,9 gew% als volgt af bij toenemend aantal natte dagen, zie ook Figuur 13: 6,9 
g TSP/ton (P = 150), 6,1 g TSP/ton (P = 175) en 5,3 g TSP/ton (P = 200). 

EPA (2006) - overslag 

Onderstaande Figuur 15 geeft grafisch de variabiliteit weer van het rekenresultaat met 
de enige 2 parameters, nl. het vochtgehalte van het overgeslagen materiaal en de 
gemiddelde windsnelheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 15: EPA (2006) overslag. Emissiefactor TSP bij veranderend vochtgehalte 

overgeslagen materiaal en gemiddelde windsnelheid 

Vochtgehalte overgeslagen materiaal (M) 

 
Vooral in het bereik van de lagere vochtgehaltes van het overgeslagen materiaal (M) is 
de invloed van de keuze relatief belangrijk. Bij hogere vochtgehaltes zal een afwijking 
van het vochtgehalte op de berekende TSP-emissiefactor eerder beperkt zijn.  
 
Ter illustratie. Bij een constante gemiddelde windsnelheid (U) van 5 m/s neemt de TSP-
emissiefactor als volgt af: 9,1 g TSP/ton (M = 1,0 %), 3,4 g TSP/ton (M = 2,0 %),  2,0 
g TSP/ton (M = 3,0 %),  1,3 g TSP/ton (M = 4,0 %) en 1,0 g TSP/ton (M = 5,0 %). 
 
Gemiddelde windsnelheid (U) 

 
De invloed van de gemiddelde windsnelheid (U) op het rekenresultaat is relatief 
belangrijk en dit bij alle vochtgehaltes van het overgeslagen materiaal.  
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Ter illustratie. Bij een constant vochtgehalte van het overgeslagen materiaal (M) van 3 
% neemt de TSP-emissiefactor als volgt toe met toenemende gemiddelde windsnelheid: 
0,6 g TSP/ton (U = 2 m/s), 1,0 g TSP/ton (U = 3 m/s), 1,5 g TSP/ton (U = 4 m/s), 2,0 
g TSP/ton (U = 5 m/s), 2,5 g TSP/ton (U = 6 m/s) en 3,0 g TSP/ton (U = 7 m/s). 
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HOOFDSTUK 8 THEORETISCH REKENMODEL 

In dit hoofdstuk worden de berekeningsmethodes geselecteerd en toegepast in een 
theoretisch rekenmodel dat uitgewerkt wordt in MS-Excel.  
 
De selectie van geschikte berekeningsmethodes gebeurt op basis van: 
• de bespreking van de beschikbare theoretische berekeningsmethodes uit de 

literatuur (zie Hoofdstuk 2 t.e.m. Hoofdstuk 5); 
• de bevindingen die gemaakt zijn bij de praktijkvoorbeelden (zie Hoofdstuk 6); 
• en de sensitiviteitsanalyse van deze rekenmethodes die gebruik maken van 

individuele emissiefactoren voor op- en overslag (zie Hoofdstuk 7). 

Selectie voor opslag 

Kolen, ertsen en ijzerertsen 

Volgende theoretische berekeningsmethodes zijn beschikbaar in de literatuur voor 
opslag van kolen, ertsen en ijzerertsen (zie Hoofdstuk 2): 
• Vrins (1999) 
• PEUTZ (2006) 
• EPA (13.2.5 - Industrial Wind Erosion, 2006) 
• EPA (1989) 
• VDI (2010) 
 
Voor de opslag van kolen, ertsen en ijzerertsen wordt volgende berekeningsmethode 
gekozen: 
• voor TSP en PM10: PEUTZ (2006) 
• voor PM2.5: PEUTZ (2006) in combinatie met PM2.5-omrekeningsfactor op basis 

van RAINS (2002) 
• emissiereducerende maatregelen. Er zijn 2 keuzemogelijkheden beschikbaar: 

• onbehandelde opslag (geen bevochtiging en/of geen fixatie opslaghoop) 
• behandelde opslag (bevochtiging en/of fixatie opslaghoop) 
 

De verantwoording is als volgt: 
• PEUTZ (2006) wordt weerhouden. De methode is gemakkelijk toepasbaar doordat 

ze werkt via algemene emissiefactoren. De methode is toepasbaar voor PM10 en 
TSP. Om de methode ook toepasbaar te maken voor PM2.5 wordt een PM2.5-
omrekeningsfactor op basis van RAINS (2002) afgeleid. 

• Vrins (1999) wordt niet weerhouden vermits deze methodiek geactualiseerd werd 
door PEUTZ (2006). 

• EPA (13.2.5 - Industrial Wind Erosion, 2006) wordt niet weerhouden vemits blijkt 
dat de methode niet gebruiksvriendelijk is door de hoge complexiteit en de 
benodigde inputgegevens. 

• EPA (1989) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is de 
bepaling van individuele emissiefactoren. Het nadeel is echter dat het een 
verouderde methode is die niet meer verder ontwikkeld werd door US-EPA. 
Daarnaast worden inputgegevens gevraagd waarvan de inschatting onzeker kan 
zijn zoals de siltfractie van het materiaal van de opslaghoop en de fractie van de 
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tijd met een windsnelheid > 5,36 m/s t.o.v. de gemiddelde opslaghoogte. De 
sensitiviteitsanalyse geeft aan dat het effect van een variatie van deze 
parameters op de berekende emissies bij kleinere variaties beperkt is maar 
belangrijk is bij grotere variaties van de inputparameters.   

• VDI (2010) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is de 
bepaling van individuele emissiefactoren. Het nadeel is dat de berekening enkel 
betrekking heeft op TSP en de beperkte keuzemogelijkheid voor ERM. Daarnaast 
zijn diverse inputgegevens nodig die niet steeds gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 
Daardoor is de methode praktisch moeilijk haalbaar. Daarnaast toont de 
sensitiviteitsanalyse aan dat een kleine variatie van diverse inputgegevens een 
belangrijke invloed kan hebben op het rekenresultaat. Hierdoor wordt een te 
grote onzekerheid op het rekenresultaat bekomen.  

Agribulk en NPK-meststoffen 

Er vindt geen open opslag plaats voor agribulk en NPK-meststoffen. 

Andere bulkmaterialen 

Het inschatten van de niet-geleide emissies door open opslag van andere 
bulkmaterialen wordt in de literatuur niet of nauwelijks bestudeerd. Er zijn geen 
algemene emissiefactoren beschikbaar.  
 
Mogelijke andere bulkmaterialen die open opgeslagen kunnen worden zijn o.a.: 
• zand (bv. fijn of grof) 
• grind (bv. fijn of grof) 
• kalk (brokken kalksteen) 
• schroot (ferrometaal) 
• glasafval 
• houtafval (o.a. houtsnippers) 
• e.d.m. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare theoretische berekeningsmethodieken 
die voor deze bulkmaterialen ook kunnen toegepast worden: 
• EPA (13.2.5 - Industrial Wind Erosion, 2006) 
• EPA (1989) 
• VDI (2010) 
 
Deze methodieken worden niet weerhouden omwille van volgende redenen: 
• EPA (13.2.5 - Industrial Wind Erosion, 2006) wordt niet weerhouden vermits blijkt 

dat de methode niet gebruiksvriendelijk is door de hoge complexiteit en de 
benodigde inputgegevens. 

• EPA (1989) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is de 
bepaling van individuele emissiefactoren. Het nadeel is echter dat het een 
verouderde methode is die niet meer verder ontwikkeld werd door US-EPA. 
Daarnaast worden inputgegevens gevraagd waarvan de inschatting onzeker kan 
zijn zoals de siltfractie van het materiaal van de opslaghoop en de fractie van de 
tijd met een windsnelheid > 5,36 m/s t.o.v. de gemiddelde opslaghoogte. De 
sensitiviteitsanalyse geeft aan dat het effect van een variatie van deze 
parameters op de berekende emissies bij kleinere variaties beperkt is maar 
belangrijk is bij grotere variaties van de inputparameters.   

• VDI (2010) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is de 
bepaling van individuele emissiefactoren. Het nadeel is dat de berekening enkel 
betrekking heeft op TSP en de beperkte keuzemogelijkheid voor ERM. Daarnaast 
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zijn diverse inputgegevens nodig die niet steeds gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 
Daardoor is de methode praktisch moeilijk haalbaar. Daarnaast toont de 
sensitiviteitsanalyse aan dat een kleine variatie van diverse inputgegevens een 
belangrijke invloed kan hebben op het rekenresultaat. Hierdoor wordt een te 
grote onzekerheid op het rekenresultaat bekomen.  

 
Om toch een inschatting op basis van emissiefactoren mogelijk te maken voor deze 
bulkmaterialen wordt volgende methodiek voorgesteld op basis van PEUTZ (2006) en 
TNO (1987):  
• Als basis voor de inschatting worden de PM10-emissiefactoren voor de opslag van 

kolen van PEUTZ (2006) genomen: 
• voor onbehandelde opslag van kolen: 4,1 ton PM10/ha. Hierbij wordt geen 

bevochtiging van kolen toegepast. 
• voor behandelde opslag van kolen: 0,41 ton PM10/ha. Hierbij wordt 

bevochtiging van kolen toegepast en bij langdurige opslag fixatie. 
• Kolen wordt onder TNO (1987) algemeen ingedeeld onder 

stuifgevoeligheidsklasse S4, m.a.w. "licht stuifgevoelig" en "bevochtigbaar": 
• indien de kolen bevochtigd wordt dan wordt deze kolen onder TNO (1987) 

ingedeeld onder stuifgevoeligheidsklasse S5, m.a.w. "nauwelijks of niet 
stuifgevoelig". De emissiefactor van PEUTZ (2006) voor behandelde opslag 
van kolen kan in dit geval worden toegepast. Het gebruik van deze 
emissiefactor wordt doorgetrokken naar alle overige bulkmaterialen die 
ingedeeld worden als "nauwelijks of niet stuifgevoelig", m.a.w. de 
stuifgevoeligheidsklassen S5 en S4 (vochtig). 

• indien de kolen niet bevochtigd wordt dan wordt deze kolen onder TNO 
(1987) ingedeeld onder stuifgevoeligheidsklasse S3, m.a.w. de kolen blijft 
"licht stuifgevoelig". De emissiefactor van PEUTZ (2006) voor onbehandelde 
opslag van kolen kan in dit geval worden toegepast. Het gebruik van deze 
emissiefactor wordt doorgetrokken naar alle overige bulkmaterialen die 
ingedeeld worden als "licht stuifgevoelig", m.a.w. de 
stuifgevoeligheidsklassen S4 (droog), S3 en S2 (vochtig). 

• Bulkmateriaal ingedeeld als "sterk stuifgevoelig" wordt niet open opgeslagen. 
Deze materialen worden ingedeeld onder stuifgevoeligheidsklassen S2 (droog) en 
S1.  

• Om het aandeel TSP en PM2.5 te berekenen wordt voor het bulkmateriaal 
benaderend 67 gew% PM10 t.o.v. TSP en 4 gew% PM2.5 t.o.v. TSP overgenomen 
in analogie met kolen, zie VRINS (1999). 

 
Er dient benadrukt te worden dat het rekenresultaat een hoge onzekerheid zal hebben 
door de sterk vereenvoudigde aannames. Dit resulteert in onderstaande NVT: niet van 
toepassing 

Tabel 42. 
 
Stuifgevoeligheidsklasse ander bulkmateriaal Emissiefactor TSP  

(ton TSP/ha) 
Emissiefactor PM10  
(ton PM10/ha) 

Emissiefactor PM2.5  
(ton PM2.5/ha) 

nauwelijks of niet stuifgevoelig: S5 en S4 (vochtig) 0,61 0,41 0,024 
licht stuifgevoelig: S4 (droog), S3 en S2 (vochtig) 6,1 4,1 0,24 
sterk stuifgevoelig: S2 (droog) en S1 NVT NVT NVT 
NVT: niet van toepassing 

Tabel 42: Overzicht afgeleide emissiefactoren voor open opslag van andere 

bulkmaterialen 

Wat betreft het toepassen van emissiereducerende maatregelen wordt het volgende 
bedoeld in de tabel met 
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• droog: er wordt uitgegaan van een onbehandelde opslag (geen bevochtiging en/of 
geen fixatie opslaghoop) 

• vochtig: er wordt uitgegaan van een behandelde opslag (bevochtiging en/of 
fixatie opslaghoop) 

Overzicht selectie 

Onderstaande tabel vat de geselecteerde emissiefactoren voor open opslag samen die 
voor het rekenmodel toegepast zullen worden.  
 
Stortgoed Emissiefactor TSP Emissiefactor PM10 Emissiefactor PM2.5 
  (ton TSP/ha) (ton PM10/ha) (ton PM2.5/ha) 

Kolen (droog) 6,1 4,1 0,24 
Kolen (vochtig) 0,61 0,41 0,024 
Mineralen (droog) 12,2 8,2 0,49 
Mineralen (vochtig) 1,22 0,82 0,049 
IJzerertsen (droog) 4,6 4,1 0,18 
IJzerertsen (vochtig) 0,46 0,41 0,018 
Agribulk NVT NVT NVT 
NPK-meststoffen NVT NVT NVT 
Andere - nauwelijks of niet stuifgevoelig: S5 en S4 (vochtig) 0,61 0,41 0,024 
Andere - licht stuifgevoelig: S4 (droog), S3 en S2 (vochtig) 6,1 4,1 0,24 
Andere - sterk stuifgevoelig: S2 (droog) en S1 NVT NVT NVT 

NVT: niet van toepassing 

Tabel 43: Overzicht geselecteerde emissiefactoren voor open opslag van bulkmaterialen 

Wat betreft het toepassen van emissiereducerende maatregelen wordt het volgende 
bedoeld in de tabel met 
• droog: er wordt uitgegaan van een onbehandelde opslag (geen bevochtiging en/of 

geen fixatie opslaghoop) 
• vochtig: er wordt uitgegaan van een behandelde opslag (bevochtiging en/of 

fixatie opslaghoop) 

Selectie voor overslag 

Kolen, ertsen en ijzerertsen 

Volgende theoretische berekeningsmethodes zijn beschikbaar in de literatuur voor de 
overslag van kolen, ertsen en ijzerertsen (zie Hoofdstuk 2): 
• TNO (1987) 
• Vrins (1999)-PEUTZ (2006) 
• EPA (2006) 
• VDI (2010) 
 
Voor de overslag van kolen, ertsen en ijzerertsen wordt volgende berekeningsmethode 
gekozen: 
• voor TSP en PM10: PEUTZ (2006) 
• voor PM2.5: PEUTZ (2006) in combinatie met PM2.5-omrekeningsfactor op basis 

van RAINS (2002) 
• emissiereducerende maatregelen. Hier is geen verdere selectie mogelijk. Alle 

emissiefactoren hebben betrekking op de stand der techniek inzake op- en 
overslag installaties de dato 1998 en het toepassen van een goede 
bedrijfsvoering. 
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De verantwoording is als volgt: 
• Vrins (1999)-PEUTZ (2006) wordt weerhouden. De methode is gemakkelijk 

toepasbaar doordat ze werkt via algemene emissiefactoren. De methode is 
toepasbaar voor PM10 en TSP. Om de methode ook toepasbaar te maken voor 
PM2.5 wordt een PM2.5-omrekeningsfactor op basis van RAINS (2002) afgeleid.  

• TNO (1987) wordt niet weerhouden vermits deze methodiek geactualiseerd werd 
door Vrins (1999)-PEUTZ (2006). 

• EPA (2006) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is de 
bepaling van individuele emissiefactoren. Het nadeel is dat de inputgegevens 
(vochtgehalte materiaal en gemiddelde windsnelheid) niet steeds gemakkelijk 
verkrijgbaar zijn. De sensitiviteitsanalyse toont aan dat een beperkte variatie van 
het vochtgehalte van het materiaal en de gemiddelde windsnelheid een 
belangrijke invloed kan hebben op het rekenresultaat.   

• VDI (2010) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is de 
bepaling van individuele emissiefactoren en het toepassen van ERM. Het nadeel is 
dat de berekening strikt genomen enkel betrekking heeft op TSP. Er worden 
diverse inputgegevens benodigd die niet steeds gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 
Daardoor is de methode praktisch moeilijk haalbaar. Daarnaast toont de 
sensitiviteitsanalyse aan dat een kleine variatie van diverse inputgegevens een 
belangrijke invloed kan hebben op het rekenresultaat. Hierdoor wordt een te 
grote onzekerheid op het rekenresultaat bekomen.  

Agribulk 

Volgende theoretische berekeningsmethodes zijn beschikbaar in de literatuur voor de 
overslag van agribulk (zie Hoofdstuk 2): 
• TNO (1987) 
• Vrins (1999)-PEUTZ (2006) 
• EPA (9.9.1, 2003), zie 0 
• VDI (2010) 
Opmerking. EPA (2006) is niet geschikt voor de overslag van agribulk en is meer 
bedoeld voor de overslag van kolen, ertsen en ijzerertsen, zie ook 0. 
 
Daarnaast zijn er emissiefactoren beschikbaar die afgeleid werden op basis van 
activiteitsgerichte metingen bij een mouterij (Boortmalt), zie voor meer detail 0. Hierbij 
kunnen volgende opmerkingen gemaakt te worden: 
• Deze emissiefactoren zijn bepaald tijdens de overslag van specifieke 

graanproducten (gerst en mout) met een beduidend lager stofgehalte in 
vergelijking met agribulk in het algemeen.  

• De set van emissiefactoren is onvolledig en bevat niet alle mogelijke aan- of 
afvoertrajecten en overslagtechnieken.  

• De emissiefactoren werden afgeleid op basis van een zeer beperkt aantal 
metingen, waarbij geen informatie beschikbaar is over de herhaalbaarheid of de 
representativiteit van de metingen. 

Op basis van deze opmerkingen kan besloten worden dat deze emissiefactoren niet 
representatief genoeg zijn voor een algemene toepassing naar de sector agribulk.  
 
Voor de overslag van agribulk wordt volgende berekeningsmethode gekozen: 
• voor TSP en PM10: PEUTZ (2006) 
• voor PM2.5: PEUTZ (2006) in combinatie met PM2.5-omrekeningsfactor op basis 

van RAINS (2002) 
• emissiereducerende maatregelen. Hier is geen verdere selectie mogelijk. Alle 

emissiefactoren hebben betrekking op de stand der techniek inzake op- en 
overslag installaties de dato 1998 en het toepassen van een goede 
bedrijfsvoering. 
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De verantwoording is als volgt: 
• Vrins (1999)-PEUTZ (2006) wordt weerhouden. De methode is gemakkelijk 

toepasbaar doordat ze werkt via algemene emissiefactoren. De methode is 
toepasbaar voor PM10 en TSP. Om de methode ook toepasbaar te maken voor 
PM2.5 wordt een PM2.5-omrekeningsfactor op basis van RAINS (2002) afgeleid. 

• TNO (1987) wordt niet weerhouden vermits deze methodiek voor agribulk 
geactualiseerd werd door Vrins (1999)-PEUTZ (2006). 

• EPA (9.9.1, 2003) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is ze 
werkt met algemene emissiefactoren per aan- en afvoertraject. Het nadeel is dat 
deze emissiefactoren een hoge onnauwkeurigheid hebben (laagste rating E, ofwel 
zeer zwak, zie ook bijlage C) en dat bij alle emissiebronnen geen ERM worden 
toegepast.  

• VDI (2010) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is de 
bepaling van individuele emissiefactoren en het toepassen van ERM. Het nadeel is 
dat de berekening strikt genomen enkel betrekking heeft op TSP. Daarvoor zijn 
diverse inputgegevens nodig die niet steeds gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 
Daardoor is de methode praktisch moeilijk haalbaar. Daarnaast toont de 
sensitiviteitsanalyse aan dat een kleine variatie van diverse inputgegevens een 
belangrijke invloed kan hebben op het rekenresultaat. Hierdoor wordt een te 
grote onzekerheid op het rekenresultaat bekomen. 

NPK-meststoffen  en andere bulkmaterialen 

Het inschatten van de niet-geleide emissies door overslag van NPK-meststoffen en 
andere bulkmaterialen wordt in de literatuur in veel mindere mate bestudeerd in 
vergelijking met de overslag van kolen, ertsen, ijzerertsen en agribulk.  
 
De bulkmaterialen die overgeslagen kunnen worden zijn o.a.: 
• NPK-meststoffen 
• zand (bv. fijn of grof) 
• grind (bv. fijn of grof) 
• kalk (brokken kalksteen) 
• schroot (ferrometaal) 
• glasafval  
• houtafval (o.a. houtsnippers) 
• e.d.m. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare theoretische berekeningsmethodieken 
die voor de overslag van NPK-meststoffen en andere bulkmaterialen ook kunnen 
toegepast worden: 
• TNO (1987) 
• EPA (2006) 
• VDI (2010) 
 
Voor de overslag van NPK-meststoffen en andere bulkmaterialen wordt volgende 
berekeningsmethode gekozen: 
• voor TSP en PM10: TNO (1987) 
• voor PM2.5: TNO (1987) in combinatie met een PM2.5-omrekeningsfactor op 

basis van RAINS (2002) 
• emissiereducerende maatregelen. Hier is geen verdere selectie mogelijk. Alle 

emissiefactoren hebben betrekking op de stand der techniek inzake op- en 
overslag installaties de dato 1987 en het toepassen van een goede 
bedrijfsvoering. 
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De verantwoording is als volgt: 
• TNO (1987) wordt weerhouden. De methode is gemakkelijk toepasbaar doordat 

ze werkt met algemene emissiefactoren. Een nadeel is dat er geen rekening wordt 
gehouden worden met ERM. Een ander nadeel is dat deze methodiek sinds 1987 
niet meer geactualiseerd werd door Vrins (1999)-PEUTZ (2006) voor NPK-
meststoffen en andere bulkmaterialen. De methode is toepasbaar voor PM10 en 
TSP. Om de methode ook toepasbaar te maken voor PM2.5 wordt voor NPK-
meststoffen een PM2.5-omrekeningsfactor afgeleid op basis van RAINS (2002). 
Vermits deze PM2.5-omrekeningsfactor ook dezelfde is voor kolen, ertsen, 
ijzerertsen en agribulk wordt deze ook benaderend voor alle overige 
bulkmaterialen toegepast.  

• EPA (2006) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is de 
bepaling van individuele emissiefactoren. Het nadeel is dat de inputgegevens 
(vochtgehalte materiaal en gemiddelde windsnelheid) niet steeds gemakkelijk 
verkrijgbaar zijn. De sensitiviteitsanalyse toont aan dat een beperkte variatie van 
het vochtgehalte van het materiaal en de gemiddelde windsnelheid een 
belangrijke invloed kan hebben op het rekenresultaat.  

• VDI (2010) wordt niet weerhouden. Het voordeel van deze methode is de 
bepaling van individuele emissiefactoren en het toepassen van ERM. Het nadeel is 
dat de berekening strikt genomen enkel betrekking heeft op TSP. Er worden 
diverse inputgegevens benodigd die niet steeds gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 
Daardoor is de methode praktisch moeilijk haalbaar. Daarnaast toont de 
sensitiviteitsanalyse aan dat een kleine variatie van diverse inputgegevens een 
belangrijke invloed kan hebben op het rekenresultaat. Hierdoor wordt een te 
grote onzekerheid op het rekenresultaat bekomen. 

Overzicht selectie 

Onderstaande tabel vat de geselecteerde emissiefactoren voor overslag samen die voor 
het rekenmodel toegepast zullen worden. Het betreft emissiefactoren die ofwel op het 
aanvoertraject (lossen van bulkmateriaal) ofwel op het afvoertraject (laden van 
bulkmateriaal) van toepassing zijn. 
 

Stortgoed Emissiefactor 
TSP 

Emissiefactor 
PM10 

Emissiefactor 
PM2.5 

 
(g TSP/ton 
doorzet) 

(g PM10/ton 
doorzet) 

(g PM2.5/ton 
doorzet) 

Kolen 4,5 3 0,2 
Mineralen 4,5 3 0,2 
IJzerertsen 2,2 2 0,09 
Agribulk 73 24 2,9 
NPK-meststoffen en andere - nauwelijks of niet stuifgevoelig: S5 en S4 (vochtig) - directe op- of afslag op kaaien 5 0,25 0,2 
NPK-meststoffen en andere - nauwelijks of niet stuifgevoelig: S5 en S4 (vochtig) - met intern transport 10 0,5 0,4 
NPK-meststoffen en andere - licht stuifgevoelig: S4 (droog), S3 en S2 (vochtig) - directe op- of afslag op kaaien 50 5 2 
NPK-meststoffen en andere - licht stuifgevoelig: S4 (droog), S3 en S2 (vochtig) - met intern transport 100 10 4 
NPK-meststoffen en andere - sterk stuifgevoelig: S2 (droog) en S1 - directe op- of afslag op kaaien 500 100 20 
NPK-meststoffen en andere - sterk stuifgevoelig: S2 (droog) en S1 - met intern transport 1000 200 40 

Tabel 44: Overzicht geselecteerde emissiefactoren voor overslag van bulkmaterialen 

Wat betreft het toepassen van emissiereducerende maatregelen is geen selectie 
mogelijk. Voor kolen, mineralen, ijzerertsen en agribulk hebben alle emissiefactoren 
betrekking op de stand der techniek inzake op- en overslag installaties de dato 1998 en 
het toepassen van een goede bedrijfsvoering. Voor NPK-meststoffen en andere 
bulkmaterialen is dit analoog maar dan de dato 1987. 
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Selectie voor verkeer 

Volgende theoretische berekeningsmethodes zijn beschikbaar in de literatuur voor 
verkeer op het bedrijventerrein (zie Hoofdstuk 5): 
• EPA (13.2.2 - Unpaved Roads, 2006) 
• EPA (13.2.1 - Paved Roads, 2011) 
 
 
EPA (13.2.2 - Unpaved Roads, 2006)  

 
Het voordeel van deze methode is de bepaling van individuele emissiefactoren en het 
inschatten van zowel de TSP, PM10 als PM2.5 emissies.  
 
Het nadeel is dat de inputgegevens (siltfractie oppervlaktemateriaal, gemiddeld 
voertuiggewicht en aantal natte dagen per jaar) niet steeds gemakkelijk verkrijgbaar 
zijn. Wanneer voor de siltfractie een standaardwaarde gekozen wordt dan neemt de 
nauwkeurigheid in belangrijke mate af, zie ook 0.   
 
Daarnaast kan een relatief belangrijke variatie op het rekenresultaat (emissiefactor) 
worden vastgesteld vooral wat betreft de siltfractie en het aantal natte dagen per jaar. 
Bij de siltfractie is er benaderend (vooral voor PM10 en PM2.5) een lineaire 
afhankelijkheid, bv. een siltfractie van 5 % geeft als emissiefactor 295 g PM10/VKT, bij 
10 % is dit 550 g PM10/VKT (bij een gemiddeld voertuiggewicht van 30 ton en 175 
natte dagen per jaar). Dit kan analoog worden vastgesteld voor het aantal natte dagen 
per jaar. 100 natte dagen per jaar geeft als emissiefactor 411 g PM10/VKT, bij 200 is 
dit 256 g PM10/VKT (bij een siltfractie van 5 % en een gemiddeld voertuiggewicht van 
30 ton).  
Wat betreft het gemiddeld voertuiggewicht is de variatie iets minder uitgesproken. Een 
gemiddeld voertuiggewicht van 20 ton geeft als emissiefactor 246 g PM10/VKT, bij 40 
ton is dit 336 g PM10/VKT (bij een siltfractie van 5 % en 175 natte dagen per jaar).  
 
EPA (13.2.1 - Paved Roads, 2011)  

 
Analoog als bij EPA (13.2.2 - Unpaved Roads, 2006) is het voordeel van deze methode 
dat individuele emissiefactoren bepaald worden en dat zowel de TSP, PM10 als PM2.5 
emissies ingeschat worden.  
  
Ook hier is het nadeel dat de inputgegevens (siltlading verharde weg, gemiddeld 
voertuiggewicht en aantal natte dagen per jaar) niet steeds gemakkelijk verkrijgbaar 
zijn. Wanneer voor de siltlading een standaardwaarde gekozen wordt dan neemt de 
nauwkeurigheid in belangrijke mate af, zie ook 0. 
 
Analoog als voor EPA (13.2.2 - Unpaved Roads, 2006) is ook hier een relatief 
belangrijke variatie op het rekenresultaat (emissiefactor).  
De lineaire afhankelijkheid van de siltlading op de emissiefactor is analoog als bij EPA 
(13.2.2 - Unpaved Roads, 2006).  
Voor het gemiddeld voertuiggewicht volgt uit de berekeningsformule een grotere 
lineaire afhankelijkheid in vergelijking met EPA (13.2.2 - Unpaved Roads, 2006).  
De invloed op een variatie van het aantal natte dagen per jaar is veel minder groot in 
vergelijking met EPA (13.2.2 - Unpaved Roads, 2006). Dit komt door de introductie van 
een factor 4 in de berekeningsformule om rekening te houden met het feit dat verharde 
wegen sneller drogen dan onverharde wegen, zie ook 0 
 
Besluit 
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Gezien geen andere theoretische berekeningsmethode beschikbaar is in de literatuur 
werden zowel EPA (13.2.2 - Unpaved Roads, 2006) als EPA (13.2.1 - Paved Roads, 
2011) overgenomen om de emissies voor verkeer op onverharde en verharde wegen 
binnen het bedrijventerrein tijdens op- en overslag apart in te schatten. 
 
Er kan opgemerkt worden dat de geselecteerde emissiefactoren voor overslag op basis 
van de methode PEUTZ (2006) (overgenomen van Vrins (1999)), zie 0, mogelijk ook 
reeds een beperkte bijdrage aan emissies door het verkeer tijdens overslag kunnen 
bevatten, zie ook 0. Deze emissiefactoren werden namelijk o.a. gebaseerd op metingen 
uitgevoerd bij het op- en overslagbedrijf EMO waar de bijdrage van het verkeer 
impliciet mee werd bepaald. Er kan echter benaderend aangenomen worden dat de 
bijdrage van stofopwaai door het verkeer binnen het bedrijventerrein in de afgeleide 
emissiefactoren voor overslag eerder verwaarloosbaar zal zijn. Dit komt doordat EMO 
tijdens de meetcampages van Vrins (1999) reeds overal beschikte over verharde wegen 
die ook continu bevochtigd werden.  

Rekenmodel in MS-Excel 

Op basis van de geselecteerde rekenmethodes voor opslag, overslag en verkeer werd 
een eenvoudig rekenmodel in MS-Excel uitgewerkt. 
 
Er werd telkens een worksheet voorzien waar de gegevens ingevoerd kunnen worden 
en waar ook de rekenresultaten teruggevonden kunnen worden. Daarnaast zijn er voor 
opslag en overslag nog bijkomende worksheets voorzien voor de toegepaste 
emissiefactoren. Een laatste worksheet geeft een overzicht van de 
stuifgevoeligheidsklassen voor diverse bulkmaterialen waaruit gekozen kan worden. 

Toepassingsvoorbeelden rekenmodel 

Voor rekenvoorbeelden wordt verwezen naar de praktijkvoorbeelden uit Hoofdstuk 6 
m.b.t. de methodiek PEUTZ (2006): 
• opslag kolen en ijzerertsen, zie 0 en 0: Tabel 23 en Tabel 30 
• overslag kolen en ijzerertsen, zie 0 en 0: Tabel 26, Tabel 33 en Tabel 34 
• overslag agribulk, zie 0: Tabel 38 en Tabel 39 
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HOOFDSTUK 9 ALTERNATIEVE BEPALING VIA 

MEETNETTEN 

Een alternatief voor de theoretische kwantificatie van niet-geleide stofemissies tijdens 
op- en overslag is het toepassen van metingen d.m.v. een meetnet. In de literatuur 
kunnen diverse referenties teruggevonden worden over het gebruik van meetnetten om 
niet geleide emissiebronnen van stof te kwantificeren. In dit hoofdstuk wordt nader 
ingegaan op het gebruik van meetnetten.  

Opbouw meetnetten 

Er kan vastgesteld worden dat tot op heden geen echte normering bestaat voor het 
gebruik van een meetnet als middel om niet geleide emissiebronnen absoluut te 
kwantificeren. De huidige Europese norm EN 15445 handelt over het gebruik van 
meetnetten, maar het toepassingsgebied blijft beperkt tot het gebruik als 
emissiereducerende maatregel waarbij de belangrijkste niet geleide bronnen op basis 
van relatieve bronsterkten achterhaald worden [12].  
 
Vrins et al (2007) formuleert een aantal kwaliteitscriteria waaraan een meetnet 
minstens zou moeten voldoen [16]. Vrins et al (2007) geeft ook aan dat de 
toepasbaarheid van een meetnet om jaargemiddelde emissievrachten te bepalen nog 
verder moet onderzocht te worden. De minimum criteria voor een meetnet zijn: 
• Tijdsresolutie van minstens een uur. 
• Onderverdeling in verschillende PM fracties. 
• Real time beschikbaarheid van de meetresultaten. 
• Wanneer enkel PM10 gemeten wordt, kan deze fractie als indicator gebruikt 

worden om de grove fractie in te schatten wanneer de verhouding hiervan gekend 
is. 

• Om onderscheid tussen lokale bron en andere mogelijke bronnen te maken moet 
zowel windopwaarts als windafwaarts van de te bestuderen bron gemeten 
worden. Vermits de windrichting continu verandert zijn hierdoor minstens 3 
meetstations nodig rond de te bestuderen bron. 

• Voor een absolute kwantificatie zouden de meettoestellen zeker gevalideerd 
moeten zijn op basis van referentietoestellen. De kalibratie dient hierbij te 
gebeuren op basis van de Europese referentiemethode.  

 
Zowel de norm EN 15445 als Vrins et al (2007) bevatten nuttige informatie die gebruikt 
kan worden voor het opstellen van meetcampagnes op basis van meetnetten. 
 
Torfs et al (2006) [9] bevat een overzicht van een 5-tal methoden om niet geleide 
stofemissies te kwantificeren: 
• Wind op-en afwaarts methode 
• Dak monitor methode 
• Receptor methode (meetnetmethode o.a. EN 15445) 
• Blootstelling-profiel methode 
• Tracer methode 
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Bevindingen praktijkvoorbeelden 

In de literatuur zijn diverse praktijkvoorbeelden te vinden waarbij  niet geleide 
emissiebronnen absoluut gekwantificeerd werden op basis van metingen. Hieronder 
volgt een overzicht van de bevindingen: 
• Bepaling bijdrage achtergrondconcentratie. Vrins et al (2007) [16] geeft aan dat 

de bijdrage van de achtergrondconcentratie kan worden aangetoond door het 
vergelijken van de stofmetingen van de verschillende meetstations van het 
meetnet. Wanneer de stofconcentraties gedomineerd worden door achterliggende 
bronnen (achtergrondconcentratie) hebben de concentraties tussen de 
meetstations van het meetnet een hoge correlatie. Wanneer een lokale bron 
tussen de meetstations dominant bijdraagt aan de stofconcentraties dan is de 
correlatie zeer laag. Dit wordt ook aangegeven door EN 15445 [12]. Op basis van 
deze redenering en een praktijkvoorbeeld stelt Vrins et al (2007) vast dat voor 
op- en overslagbedrijven: 
• de PM2.5 emissies voornamelijk uit de achtergrond en andere bronnen 

komen (hoge correlatie tussen de meetstations);  
• en de fracties tussen PM2.5 en PM10 voornamelijk van de op- en 

overslagbedrijven zelf afkomstig zijn (lage correlatie tussen de 
meetstations). 

• Vergelijking met theoretische bepalingsmethodes. Vrins et al (2007) geeft aan dat 
het toepassen van meetnetten om niet geleide emissies te kwantificeren de 
voorkeur geniet boven het gebruik van algemene emissiefactoren, dit vooral voor 
de grotere emissiebronnen. De reden is dat de algemene emissiefactoren die in 
Nederland beschikbaar zijn voor de emissieregistratie (PEUTZ 2006) [11], 
onvoldoende rekening houden met de continue implementatie en verbetering van 
emissiereducerende maatregelen. Zo zou een op- en overslag bedrijf met een 
groeiende turn-over en met doorheen de jaren doorgedreven inspanning inzake 
emissiereductie toch nog een verhoging van de stofemissies berekenen. 

• Bedrijfsvoering. Kokmeijer et al (2010) stelt vast dat ondanks de continue 
bedrijfsvoering van een bestudeerd op- en overslagbedrijf de vastgestelde niet 
geleide emissie niet gelijkmatig verdeeld is in de tijd [36]. Op basis hiervan moet 
gesteld worden dat niet geleide emissies bij op- en overslag bedrijven vooral 
optreden als gevolg van manipulatie en/of incidenten (hieronder kunnen ook 
voertuigbewegingen vlakbij het meetpunt vallen).  

• De locatie van het meetpunt is van essentieel belang. Kokmeijer et al (2010) 
geeft aan dat indien het meetpunt te dicht bij een bron geplaatst wordt het 
algehele concentratieniveau hoger wordt en hierdoor veel ruis wordt gemeten 
[36]. Ligt het meetpunt te ver van de bron af dan kunnen de emissies van 
individuele bronnen niet meer onderscheiden worden. Voor het precies meten van 
emissies of het effect van een maatregel is het nodig een specifieke 
meetopstelling te maken, met zo min mogelijk verstorende factoren en optimaal 
afgestemd voor dit doel. Kokmeijer et al (2010) stelt dat het zinvol is om, 
alvorens een meetpunt te plaatsen, eerst voor verschillende locaties een 
verspreidingsberekening met alle bekende bronnen uit te voeren om zo de beste 
locatie voor het meetpunt te bepalen. 

• Tracering individuele bron. Het is niet altijd duidelijk wat de bron is van het 
gemeten stof. Zowel deeltjesgrootteverdeling als chemische analyse kunnen 
hierin uitsluitsel geven. Stof van een kolen- of erts opslag geeft voornamelijk iets 
grovere deeltjes (>2,5 µm). Met een koolstofbepaling kan onderscheid gemaakt 
worden tussen bijvoorbeeld kolen en zand.  

• Torfs et al (2006) stelt dat er nood is aan lange-termijn immissiemetingen als 
basis van een inverse modellering om accurater de niet geleide emissies te 
kwantificeren en de efficiëntie van maatregelen te meten [9]. Een alternatief voor 
kleine zones is het uitvoeren van een groter aantal immissiemetingen (aantal is 
afhankelijk van de complexiteit en de grootte van de emissiebronnen) gedurende 
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een korte termijn (enkele maanden) rond of in de nabijheid van niet geleide 
bronnen. Dit laatste laat toe om triangulatie toe te passen en aldus bronnen aan 
te duiden en te begroten. 

Kostprijs meetnet 

Ter illustratie wordt hieronder een inschatting van de mogelijke kostprijs gegeven voor 
de installatie en het gebruik van een meetnet met 3 meetpunten (meetposten) rond 
een site. Als basis voor deze inschatting werd gebaseerd op de ervaringsgegevens van 
zowel het op- en overslagbedrijf EMO uit Nederland als VITO, het referentiejaar is 
2011: 
• Investering 3 meetpunten (incl. vooronderzoek locatie): 40 – 100 kEUR 
• Investering software (incl. ontwikkelingskost): 10 – 20 kEUR 
• Jaarlijkse onderhouds- en werkingskost meetnet: 10 – 20 kEUR/jaar 
• Jaarlijkse rapportering: 5 – 10 kEUR/jaar 
 
Hieruit volgt een jaarlijkse totale kostprijs voor een meetnet met 3 meetpunten bij een 
afschrijving van de investeringskosten over 10 jaar van ruwweg 20 - 42 kEUR/jaar.  
 
Deze kostprijs is afhankelijk van de gewenste betrouwbaarheid van het meetnet: hoe 
hoger de betrouwbaarheid hoe hoger de kostprijs zal zijn. De kostprijs zal eerder de 
bovenste kostprijsinschatting benaderen indien o.a.: 
• de meettoestellen ook in staat moeten zijn om te refereren naar gravimetrische 

referentieconcentraties, evt. nadat een correctie en calibratie op de meetwaarden 
is uitgevoerd.  

• ook een correctie voor het effect van relatieve vochtigheid op de gerapporteerde 
concentraties moet worden uitgevoerd. 

• jaarlijks of tweejaarlijks de metingen vergeleken moeten worden met een 
referentiemethode (referentiemeettoestel). 

Besluit 

Het grote voordeel bij de bepaling van de diffuse stofemissies door een meetnet is het 
in rekening brengen van de actuele situatie binnen het bedrijf. Zo kan het effect van de 
implementatie van nieuwe ERM doorheen de jaren (relatief) begroot worden, en dit 
zowel voor ERM voor opslag, overslag als verkeer.  
 
Dit is niet mogelijk bij de theoretische emissiefactoren voor op- en overslag die 
weerhouden werden voor het rekenmodel (zie Hoofdstuk 8). Hier is het toepassen van 
ERM beperkt tot de stand der techniek voor het jaar waar de overeenkomstige 
emissiefactoren zijn afgeleid. Toekomstige ontwikkelingen van ERM en de evolutie in 
het toepassen hiervan binnen het bedrijf kunnen niet mee in rekening worden gebracht.  
 
Ook bij de theoretische bepaling van de emissies door het verkeer kan het toepassen 
van ERM doorheen de jaren niet of slechts moeilijk in rekening worden gebracht. De 
theoretisch bepaalde emissie zal daarnaast een lage nauwkeurigheid hebben wanneer 
uitsluitend theoretische kengetallen uit de literatuur (zoals de siltfractie en siltlading) 
worden toegepast om de overeenkomstige emissiefactoren te bepalen, zie ook 
Hoofdstuk 3. De nauwkeurigheid kan vergroot worden door de belangrijkste kengetallen 
bedrijfsspecifiek via metingen te bepalen. Dit zal echter de kostprijs voor het toepassen 
van deze rekenmethode in belangrijke mate verhogen waarbij niet gegarandeerd kan 
worden dat het rekenresultaat een voldoende hoog niveau van nauwkeurigheid zal 
behalen in vergelijking tot de geleverde inspanningen. 
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De  behaalde  nauwkeurigheid van een meetnet zal sterk afhankelijk zijn van de 
gekozen meettechnieken en kwaliteitscriteria zoals aangegeven door Vrins et al (2007), 
zie 0. Op basis van een geoptimaliseerd meetnet moet het mogelijk zijn om een hogere 
nauwkeurigheid te behalen t.o.v. theoretische bepalingsmethodes, zeker wat betreft 
het in rekening brengen van ERM doorheen de jaren.  
 
Het nadeel van een meetnet is de hoge kostprijs die nog verder kan oplopen naarmate 
een hogere mate van betrouwbaarheid vereist is (zie 0) of wanneer de invloed van 
emissiebronnen buiten het bedrijf niet eenvoudig in mindering kan gebracht worden. 
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BIJLAGE A: INDELING VAN STORTGOEDEREN IN STUIFGEVOELIGHEIDSKLASSEN 
VOLGENS MULDER (1987) 

Stortgoed Stuifgevoeligheidsklasse 

Abbrände (pyrietas) 2 
Aluinaarde 1 
Bariet 3 
Bariet (gemalen) 1 
Bauxiet - China gecalcineerd 1 
Bauxiet - gecalcineerd 1 
Bauxiet - ruw bauxiet 5 
Bimskies 4 
Borax 3 
Bruinsteen 2 
Calcium Carbid 1 
Carborundum 5 
Cement - cement 1 
Cement - klinkers 4 
Cokes - steenkoolcokes 4 
Cokes - petroleumcokes, grof 4 
Cokes - petroleumcokes, fijn 2 
Cokes - petroleumcokes, gecalcineerd 1 
Cokes - fluid cokes 1 
Derivaten en aanverwante produkten - aardappelmeel 1 
Derivaten en aanverwante produkten - aardappelschijfjes 3 
Derivaten en aanverwante produkten - alfalfapellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - amandelmeel 3 
Derivaten en aanverwante produkten - appelpulppellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - babassupellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - babassuschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - beendermeel 1 
Derivaten en aanverwante produkten - beenderschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - bierbostelpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - bladmeelpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - boekweitmeel 1 
Derivaten en aanverwante produkten - cacaobonen 3 
Derivaten en aanverwante produkten - corndistillergrainpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - corndistillergrainmeel 3 
Derivaten en aanverwante produkten - corncobpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - cornplantpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - citruspellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - D.F.G. pellets 
(maiskiempellets) 3 
Derivaten en aanverwante produkten - gerstemeel 1 
Derivaten en aanverwante produkten - gerstpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - grondnoten 5 
Derivaten en aanverwante produkten - grondnotenpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - grondnotenschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - quarbeanmealpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - quarbeanmeal 3 
Derivaten en aanverwante produkten - havermeel 1 
Derivaten en aanverwante produkten - haverpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - hominecychoppellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - hominecychopmeel 3 
Derivaten en aanverwante produkten - katoenzaadpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - katoenzaadschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - kapokzaadpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - kapokzaadschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - kardizaadschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - koffiepulppellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - kopra 5 
Derivaten en aanverwante produkten - kopracakes 3 
Derivaten en aanverwante produkten - koprachips 3 
Derivaten en aanverwante produkten - koprapellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - kopraschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - lijnzaadpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - lijnzaadschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - lucernepellets 3 
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Stortgoed Stuifgevoeligheidsklasse 

Derivaten en aanverwante produkten - macojapellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - macojaschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - macunameel 3 
Derivaten en aanverwante produkten - maisglutenpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - maisglutenmeel 3 
Derivaten en aanverwante produkten - maismeel 3 
Derivaten en aanverwante produkten - maltsproutpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - mangopellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - mangoschroot 1 
Derivaten en aanverwante produkten - maniokpellets, hard 3 
Derivaten en aanverwante produkten - maniokwortel 3 
Derivaten en aanverwante produkten - mengvoederpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - millrunpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - miloglutenpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - milomeel 3 
Derivaten en aanverwante produkten - moutkiempellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - negerzaadpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - negerzaadschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - olijfpulppellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - olijfschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - palmpitten 5 
Derivaten en aanverwante produkten - palmpittenpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - palmpittenschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - palmpittencakes 3 
Derivaten en aanverwante produkten - peanuthullpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - pine-applepellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - pollardpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - raapzaadpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - raapzaadschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - ricehullpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - ricehuspellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - ricebran 1 
Derivaten en aanverwante produkten - roggemeel 1 
Derivaten en aanverwante produkten - roggepellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - safflowerzaadpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - safflowerzaadschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - salseedextractionpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - salseedschroot 1 
Derivaten en aanverwante produkten - sesamzaadpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - sesamzaadschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - soiulacpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - sorghumzaadpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - sojapellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - sojachips 3 
Derivaten en aanverwante produkten - sojameel 3 
Derivaten en aanverwante produkten - sojaschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - splentgrainpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - suikerbietenpulppellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - suikerrietpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - sweetpotatopellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - tapiochips 1 
Derivaten en aanverwante produkten - tapiocabrokjes 1 
Derivaten en aanverwante produkten - tapiocapellets, hard 3 
Derivaten en aanverwante produkten - tapiocapellets, natives 1 
Derivaten en aanverwante produkten - tarwemeel 1 
Derivaten en aanverwante produkten - tarwepellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - theepellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - tucumschroot 3 
Derivaten en aanverwante produkten - veevoederpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - zonnebloemzaadpellets 3 
Derivaten en aanverwante produkten - zonnebloemzaadschroot 3 
Dolomiet - brokken 5 
Dolomiet - gemalen 1 
Erts - amarilerts, brokken 5 
Erts - chroomerts 4 
Erts - ijzererts (zie IJzererts)  
Erts - kopererts 4 
Erts - looderts 2 
Erts - mangaanerts - opslag 5 
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Stortgoed Stuifgevoeligheidsklasse 

Erts - mangaanerts - laden en lossen 4 
Erts - tantalieterts 4 
Erts - titaanerts (zie Titaan)  
Erts - zinkblende 4 
Ferrochroom, brokken 5 
Ferrofosfor, brokken 5 
Ferromangaan, brokken 5 
Ferrosilicium, brokken 3 
Fosfaat - gehalte vrij vocht >4 gew% 4 
Fosfaat - gehalte vrij vocht <1 gew% 1 
Gips 3 
Glasafval 5 
Graan - boekweit 3 
Graan - gerst 3 
Graan - gort 3 
Graan - haver 5 
Graan - haverscreenings 3 
Graan - kaficorn 3 
Graan - lijnzaadscreenings 3 
Graan - maïs 3 
Graan - milicorn 3 
Graan - mout 3 
Graan - raapzaadscreenings 3 
Graan - ricehusk 3 
Graan - rogge 3 
Graan - rijst 5 
Graan - sojagrits 3 
Graan - sorghumzaad 3 
Graan - tarwe 3 
Grind  
Grof toeslagmateriaal voor de betonmortel en 
betonproductenindustrie (waaronder grind, lytag, kalksteen, lava, 
granulaat) 5 
Hoogovenslakken 4 
Huisvuil …  
IJzererts - Beeshoek, fijn erts  - opslag 5 
IJzererts - Beeshoek, fijn erts  - laden en lossen 4 
IJzererts - Beeshoek, stuk erts - opslag 5 
IJzererts - Beeshoek, stuk erts - laden en lossen 4 
IJzererts - Bomi Hill, stuk erts 4 
IJzererts - Bong Range pellets - opslag 5 
IJzererts - Bong Range pellets - laden en lossen 4 
IJzererts - Bong Range concentraat - opslag 4 
IJzererts - Bong Range concentraat - laden en lossen 5 
IJzererts - Braz. Nat. erts 4 
IJzererts - Carol Lake pellets - opslag 5 
IJzererts - Carol Lake pellets - laden en lossen 4 
IJzererts - Carol Lake concentraat - opslag 4 
IJzererts - Carol Lake concentraat - laden en lossen 5 
IJzererts - Cassinga, fijn erts 4 
IJzererts - Cassinga, stuk erts - opslag 5 
IJzererts - Cassinga, stuk erts - laden en lossen 4 
IJzererts - Cassinga pellets 5 
IJzererts - Cerro Bolivar erts 4 
IJzererts - Coto Wagner erts - opslag 5 
IJzererts - Coto Wagner erts - laden en lossen 5 
IJzererts - Dannemora erts 4 
IJzererts - IJzererts El Pao, fijn erts 4 
IJzererts - Fabrica pellets - opslag 5 
IJzererts - Fabrica pellets - laden en lossen 4 
IJzererts - Fabrica sinter Feed 5 
IJzererts - Fabrica special pellet ore 5 
IJzererts - F’Derik Ho 4 
IJzererts - Fire Lake pellets - opslag 5 
IJzererts - Fire Lake pellets - laden en lossen 4 
IJzererts - Grängesberg erts 4 
IJzererts - Hamersley Pebble - opslag 5 
IJzererts - Hamersley Pebble - laden en lossen 4 
IJzererts - llmeniet erts 5 
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Stortgoed Stuifgevoeligheidsklasse 

IJzererts - Itabira special sinter feed 5 
IJzererts - Itabira Run of Mine - opslag 5 
IJzererts - Itabira Run of Mine - laden en lossen 4 
IJzererts - Kiruna B, fijn erts 5 
IJzererts - Kiruna pellets - opslag 5 
IJzererts - Kiruna pellets - laden en lossen 4 
IJzererts - Malmberg pellets 5 
IJzererts - Manoriver Ho 4 
IJzererts - Menera, fijn erts 5 
IJzererts - Mount Newman pellets 4 
IJzererts - Migrolite 4 
IJzererts - Mount Wright concentraat - opslag 4 
IJzererts - Mount Wright concentraat - laden en lossen 5 
IJzererts - Nimba, fijn erts 5 
IJzererts - Nimba erts 4 
IJzererts - Pyriet erts 4 
IJzererts - Robe River, fijn erts - opslag 5 
IJzererts - Robe River, fijn erts - laden en lossen 4 
IJzererts - samarco pellets - opslag 5 
IJzererts - samarco pellets - laden en lossen 4 
IJzererts - sishen, stuk erts - opslag 5 
IJzererts - sishen, stuk erts - laden en lossen 4 
IJzererts - sishen, fijn erts - opslag 5 
IJzererts - sishen, fijn erts - laden en lossen 4 
IJzererts - svappavaara erts 4 
IJzererts - svappavaara pellets 4 
IJzererts - sydvaranger pellets - opslag 5 
IJzererts - sydvaranger pellets - laden en lossen 4 
IJzererts - Tazadit, fijn erts - opslag 5 
IJzererts - Tazadit, fijn erts - laden en lossen 4 
Kalkzout 5 
Kalk - brokken 5 
Kalk - gemalen 1 
Klei - bentoniet, brokken 3 
Klei - bentoniet, gemalen 1 
Klei - chamotte klei, brokken 4 
Klei - chamotte klei, gemalen 1 
Klei - kaoline (China)klei, brokken 3 
Klei - kaoline (China)klei,gemalen 1 
Kolen - bruinkool, briketten 4 
Kolen - poederkolen 1 
Kolen - kolen 4 
Kolen - kolen 2 
Kolen - antraciet 2 
Kunstmest - ammonsulfaatsalpeter 3 
Kunstmest - diamfosfaat 1 
Kunstmest - dubbelsuperfosfaat, poeder 1 
Kunstmest - dubbelsuperfosfaat, korrels 3 
Kunstmest - kalkammon-salpeter 3 
Kunstmest - tripelsuperfosfaat, poeder 1 
Kunstmest - zwavelzure ammoniak 3 
Kyaniet 4 
Nepheline 3 
Olivinsteen 4 
Ongebluste kalk 1 
Peulvruchten - bonen 3 
Peulvruchten - erwten 3 
Peulvruchten - guarsplit 3 
Peulvruchten - linzen 3 
Peulvruchten - lupinezaad 3 
Peulvruchten - paardebonen 3 
Peulvruchten - sojabonen 3 
Peulvruchten - sojabeanhusk 3 
Peulvruchten - sojascreenings 3 
Peulvruchten - wikken 3 
Piekijzer 4 
Pyrietas 2 
Polymeerprodukten - kunststofpoeder 1 
Potas 3 
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Stortgoed Stuifgevoeligheidsklasse 

Puimsteen 5 
Roet 1 
Schroot, ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming 4 
Sillimaniet 5 
Sintels, slakken 4 
Sintermagnesiet 3 
Soda 3 
Suiker 5 
Talk - gemalen 1 
Talk - gebroken 3 
Tapioca (zie Derivaten)  
Titaan - ilmeniet 5 
Titaan - rutiel 3 
Titaan - rutielzand 3 
Titaan - rutielslakken 5 
Toonaarde (zie Aluinaarde)  
Ureum 3 
Vanadiumslakken 4 
Veltspaat 5 
Vermiculiet - brokken 3 
Vermiculiet - gemalen 1 
Vliegas 1 
Vloeispaat 5 
Wolastonie 5 
Wegenzout 5 
Zaden en aanverwante produkten - darizaad 3 
Zaden en aanverwante produkten - kanariezaad 5 
Zaden en aanverwante produkten - kardizaad 3 
Zaden en aanverwante produkten - koolzaad 3 
Zaden en aanverwante produkten - lijnzaad 5 
Zaden en aanverwante produkten - maanzaad 5 
Zaden en aanverwante produkten - millietzaad 5 
Zaden en aanverwante produkten - mosterdzaad 5 
Zaden en aanverwante produkten - negerzaad 5 
Zaden en aanverwante produkten - paricumzaad 3 
Zaden en aanverwante produkten - raapzaad 5 
Zaden en aanverwante produkten - safflowerzaad 5 
Zaden en aanverwante produkten - sesamzaad 5 
Zaden en aanverwante produkten - tamarinzaad 3 
Zaden en aanverwante produkten - zonnebloemzaad 5 
Zand - fijn zand 2 
Zand - grof zand (waaronder beton-, metsel- en filterzand voor de 
betonmortel en betonproductenindustrie) 4 
Zand - olivin zand 4 
Zand - rutielzand (zie Titaan)  
Zand - zilverzand 3 
Zand - zirconzand 3 
Zwaarspaat 5 
Zwavel - grof 4 
Zwavel - fijn 1 

 



Bijlage B: Indeling van stortgoederen in stuifgevoeligheidsklassen volgens VDI 3790-3 
(1999) 

 

109 
 

BIJLAGE B: INDELING VAN STORTGOEDEREN IN STUIFGEVOELIGHEIDSKLASSEN 
VOLGENS VDI 3790-3 (1999) 

Schüttgut Staubentwicklung Gewichtungs-
factor a 

Schüttdichte 
min 
[g/cm³ oder t/m³] 

Schüttdichte 
max 
[g/cm³ oder t/m³] 

Ackerbohnen nicht wahrnehmbar-mittel   0,78 0,8 
Alfalfa (siehe Luzerne)     0,55 0,65 
Aluminium         
Aluminiumoxid stark 316 0,7 1 
Ammoniumnitrat     0,7 1,2 
Ammoniumsulfat schwach 32 0,94 1,05 
Apatit mittel-stark 100 1,82 1,82 
Babassu-Expeller (Pellets) schwach 32     
Baumwollsaat         
Baumwollsaatmehl stark 316 0,48 0,6 
Baumwollsaatmehl (Pellets) mittel 100 0,6 0,65 
Baumwollsaatschrot (Pellets) mittel-stark   0,56 0,64 
Bauxit     1,19 1,39 
Bimskies nicht wahrnehmbar 10 0,6 0,6 
Bimskies erdfeucht nicht wahrnehmbar 10 0,92 0,92 
Bittersalz         
Blähperlite     0,03 0,15 
Blei         
Bleierz     1,49 4,17 
Bleierzkonzentrat schwach-mittel 100     
Bohnen stark 316 0,57 0,82 
Bohnenschalen mittel 100     
Brauereitreber     0,65 0,65 
Brauereitreber feucht     0,9 0,9 
Brauereitreber trocken     0,4 0,5 
Braugerste nicht wahrnehmbar 10 0,68 0,82 
Braunkohle         
Braunkohle roh, erdfeucht nicht wahrnehmbar 10 0,65 1 
Braunkohle trocken     0,8 0,8 
Braunkohlebrikett     0,7 0,85 
Braunstein     0,71 0,71 
Brennstoffasche         
Brennstoffasche feucht     0,7 0,9 
Brennstoffasche Koksasche     0,6 0,76 
Brennstoffasche trocken     0,4 0,65 
Buchweizen mittel 100     
Calciumcarbid     1,2 1,2 
Calciumcarbonat         
Calciumnitrat     1,05 1,11 
Calciumphosphat schwach 32 1 1 
Citrus -Pellets schwach-mittel 100 0,6 0,72 
Diammoniumphosphat mittel 100 0,83 0,83 
Dolomit stark 316 1,54 1,79 
Düngemittel         
Düngemittel/Phosphate         
Einzeldünger         
Eisenerz         
Eisenerzkonzentrat nicht wahrnehmbar 10     
Eisenerzpellets     1,9 4,2 
Eisenoxide         
Eisenschwamm stark 316 1,7 2,2 
Erbsen Futter- mittel 100 0,75 0,81 
Erdnußschrot (Pellets) mittel 100 0,62 0,66 
Erze         
Feldspat     1,2 1,2 
Fischmehl mittel-stark   0,51 0,6 
Flachssamen     0,72 0,72 
Florida schwach 32     
Futtergerste mittel 100 0,6 0,66 
Futtermittel         
Geröll schwach 32     
Gerste schwach-mittel 100 0,7 0,8 
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Schüttgut Staubentwicklung Gewichtungs-
factor a 

Schüttdichte 
min 
[g/cm³ oder t/m³] 

Schüttdichte 
max 
[g/cm³ oder t/m³] 

Gerste Drittland mittel 100     
Gerste EU-Ware schwach 32     
Gerste geschält schwach 32     
Gerstenschrot     0,51 0,61 
Getreide         
Gips         
Gips stückig     1,5 1,5 
Glimmer     1,3 1,3 
Granit gebrochen     1,6 1,6 
Gras         
Gras Preßschnitzel stark 316     
Grassamen keine Angaben   0,16 0,2 
Grassamen gespelzt keine Angaben   0,31 0,31 
Grassamen gespelzt nicht wahrnehmbar 10     
Grütze keine Angaben       
Grütze aus Gerste schwach 100 0,65 0,75 
Hafer schwach 100 0,4 0,6 
Hafer     0,61 0,61 
Hafer Drittland mittel 100 0,76 0,8 
Hafer entspelzt nicht wahrnehmbar 10     
Hafer EU-Ware schwach 32     
Hafer Futter- keine Angaben   0,42 0,54 
Hafer Nährmittel- keine Angaben   0,54 0,6 
Haferflocken schwach 32     
Haferschalen, gemahlen     0,41 0,61 
Haferschalengries     0,39 0,51 
Haferschälkleie nicht wahrnehmbar 10     
Hammerschlag nicht wahrnehmbar 10     
Hanfsamen     0,51 0,51 
Harnstoff, granuliert schwach-mittel 100 0,64 0,85 
Hirse nicht wahrnehmbar 10 0,7 0,85 
Industriesalze mittel 100 0,9 0,9 
Kainit schwach 32     
Kakaoschalen schwach 32     
Kalidüngemittel schwach 32     
Kalimagnesia     1,3 1,3 
Kaliumcarbonat     0,82 0,82 
Kaliumchlorid     2 2 
Kaliumchlorid fein mittel 100     
Kaliumchlorid granuliert schwach 32 0,9 1,2 
Kaliumchlorid Industriekali (KCl 99) mittel 100     
Kaliumsulfat     1,1 1,8 
Kaliumsulfat granuliert schwach 32 1,2 1,4 
Kaliumsulfat kristallin (fein) stark 316     
Kaliumsulfat Patentkali         
Kalk         
Kalk gebrannt     0,9 1,3 
Kalk gelöscht     0,6 0,65 
Kalk pulverförmig     1 1 
Kalkammondünger stark 316     
Kalkammonsalpeter schwach 32     
Kalkmergel schwach 32 1,3 1,5 
Kalkstein kleinstückig mittel 100 1,2 1,5 
Kalksteinmehl stark 316 1,3 1,3 
Kaolin mittel 100 1,3 1,4 
Karborundum (SiC)     1,6 1,6 
Kartoffelscheiben schwach 32 0,65 0,7 
Kies         
Kies ausgesiebt     1,5 1,6 
Kies feucht nicht wahrnehmbar 10 1,5 1,9 
Kies Schotter schwach 32 1,3 1,5 
Kies Splitt schwach 32 1,6 1,6 
Kieserit schwach 32 1,2 1,4 
Kieserit kristallin (fein) stark 316     
Knochenmehl     0,9 0,9 
Kohlen         
Kokos         
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Schüttgut Staubentwicklung Gewichtungs-
factor a 

Schüttdichte 
min 
[g/cm³ oder t/m³] 

Schüttdichte 
max 
[g/cm³ oder t/m³] 

Kokosexpeller schwach-mittel 100 0,62 0,65 
Kokoskuchen mittel 100 0,54 0,76 
Kokosschrot (Pellets) schwach-mittel 100 0,62 0,65 
Koksgrus         
Koksgrus feucht nicht wahrnehmbar 10 0,75 0,75 
Koksgrus trocken stark 316     
Kola-Konzentrat         
Konverterfein stark 316 1,65 1,65 
Kornkali nicht wahrnehmbar 10 1,1 1,1 
Kraftfutter nicht wahrnehmbar 10 0,5 0,6 
Kraftfuttermehl stark 316 0,45 0,55 
Kraftfutterpellets mittel 100 0,6 0,65 
Kreide in Stücken     1,4 1,4 
Kreide pulverförmig     1,2 1,2 
Kryolith     1,43 1,75 
Kupfer         
Kupfererz     1,9 2,4 

Kupfererzkonzentrat 
nicht wahrnehmbar-

schwach   1,2 2,3 
Kupfermatte schwach 32 2,86 4 
Lava gebrochen, erdfeucht     1,5 1,5 
Lava gebrochen, trocken     1,3 1,3 
Lava Schaum- nicht wahrnehmbar 10     
Lehm Erden feucht nicht wahrnehmbar 10 1,6 2 
Lehm Erden feucht nicht wahrnehmbar 10 1,6 2 
Leinsaat schwach 32 0,62 0,77 
Leinsaat         
Leinsaatexpellermehl stark 316 0,67 0,72 
Leinsaatkuchen (Expeller) schwach 32     
Leinsaatschrot schwach-mittel 100 0,49 0,52 
Leinsaatschrot (Pellets) schwach-mittel 100 0,62 0,65 
Lupinen Futter- schwach-mittel   0,79 0,81 
Luzerne         
Luzerne Grünmehl stark 316 0,59   
Luzerne Grünmehl (Pellets) schwach-mittel 100 0,55 0,65 
Luzerne Grünmehlextrakt mittel 100     
Magnesit     1,19 2,56 
Magnesit gebrannt gemahlen     1,2 1,2 
Magnesiumsulfat         
Mais schwach 32 0,73 0,86 
Mais         
Mais         
Mais Cornglutenfeed stark 316 0,45 0,51 
Mais Cornglutenfeed (Pellets) schwach-mittel-stark   0,58 0,65 
Mais Drittland mittel 100     
Mais EU-Ware schwach 32     
Mais grobkörnig keine Angaben   0,75 0,8 
Mais kleinkörnig keine Angaben   0,8 0,88 
Maisbruch keine Angaben   0,58 0,68 
Maisfuttermehl stark 316 0,6 0,6 
Maisgrieß     0,7 0,7 
Maiskeimkleie schwach 32     
Maiskeimkuchen schwach 32     
Maiskeimschrot stark 316 0,58 0,67 
Maiskeimschrot (Pellets) schwach-mittel 100 0,62 0,65 
Maiskleber / Destiller stark 316 0,45 0,51 
Maiskleie nicht wahrnehmbar 10     
Maisquellstärke     0,54 0,76 
Maisstärke     0,74 0,74 
Maltproud-Pellets mittel 100     
Malz mittel-stark   0,35 0,56 
Malzkeim-Pellets mittel 100 0,45 0,6 
Mandelkernkuchen schwach 32     
Manganerz     1,4 3,1 
Marmor gebrochen     1,5 1,5 
Marokko Togo mittel 100 1,33 1,33 
Mehrnährstoffdünger         
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Schüttgut Staubentwicklung Gewichtungs-
factor a 

Schüttdichte 
min 
[g/cm³ oder t/m³] 

Schüttdichte 
max 
[g/cm³ oder t/m³] 

Mergel Bentonit mittel 100 1,22 1,22 
Milocorn mittel 100 0,85 0,85 
NK-Dünger mittel 100 1 1 
NP-Dünger     1,2 1,2 
NPK-Dünger schwach 32 1,2 1,2 
Nüsse nichr wahrnehmbar 10     
Olivin nicht wahrnehmbar 10 2 2 
Ölsaaten         
Palm(kern)         
Palmexpeller (Pellets) schwach-mittel 100 0,6 0,65 
Palmkuchen (expeller) mittel 100     
Palmkuchen (Murumuru) schwach 32     
Palmschrot stark 316 0,45 0,66 
Palmschrot (Murumuru) schwach 32     
Palmschrot (Pellets) schwach 32     
Perlite         
Petrolkoks nicht wahrnehmbar-mittel   0,6 0,9 
Phosphatdünger         
Phosphate  aus Hütten         
Phosphate Roh-         
Phosphatschlacke stark 316     
Pottasche     0,97 1,3 
Pyrit (Eisen-, Schwefelkies)     1,8 1,8 
Pyrit geröstet (Kiesabbrand)     1,4 1,4 
Pyrit geschüttet     1,4 1,4 
Raps     0,65 0,75 
Rapskuchen     0,62 0,62 
Rapssamen nicht wahrnehmbar 10 0,64 0,77 
Rapsschrot schwach-mittel 100 0,54 0,61 
Rapsschrot (Pellets) schwach 32 0,62 0,66 
Raseneisenerz geschüttet     1,4 1,4 
Reis nicht wahrnehmbar 10 0,7 0,8 
Reis     0,82   
Reis         
Reis geschält schwach 32 0,75 0,75 
Reis roh schwach-mittel 100 0,57 0,57 
Reisbruch mittel 100     
Reisfutterkleie stark 316 0,25 0,35 
Reisfutterkleie (Pellets) mittel 100     
Reisfuttermehl stark 316 0,52 0,52 
Reisfuttermehl (Pellets) mittel 100 0,62 0,65 
Reiskeime schwach 32     
Reiskeimeschrot mittel 100     
Roggen schwach-mittel 100 0,7 0,8 
Roggen         
Roggen Gebirgs- keine Angaben   0,66 0,7 
Roggen Sand keine Angaben   0,72 0,76 
Roggenfeinkleie     0,34 0,38 
Roggengrobkleie     0,29 0,32 
Roggenkleie     0,38 0,51 
Roggenmehl stark 316 0,47 0,55 
Roggenschrot     0,55 0,6 
Rohperlite mittel 100 0,94 1,02 
Rost mittel 100     
Rüben Futter-, Mohr-     0,57 0,76 
Rüben, gespelzt     0,31 0,31 
Salze         
Sande         
Sande feucht nicht wahrnehmbar 10 1,7 2,1 
Sande Kieselgur     0,25 0,55 
Sande Quarz- trocken     1,5 1,67 
Sande trocken     1,4 1,65 
Schlacken/Aschen         
Schrote/Expeller         

Senfsaat 
nicht wahrnehmbar-

schwach   0,72 0,72 
Silikate         
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Schüttgut Staubentwicklung Gewichtungs-
factor a 

Schüttdichte 
min 
[g/cm³ oder t/m³] 

Schüttdichte 
max 
[g/cm³ oder t/m³] 

Sinter stark 316     
Soja(bohnen)     0,75 0,82 

Sojabohnen 
nicht wahrnehmbar-

schwach   0,72 0,8 
Sojabohnen 2 schwach 32 0,7 0,7 
Sojabohnen 2 von 3 stark 316     
Sojabohnen 3 mittel 100 0,68 0,68 
Sojabohnen Sample grade mittel 100     
Sojabohnenmehl mittel-stark   0,55 0,74 
Sojabohnenmehl (Pellets) mittel 100 0,62 0,65 
Sojakuchen mittel 100     
Sojaschalen     0,48 0,75 
Sojaschalen (Pellets) mittel 100     
Sojaschalenschrot mittel 100 0,53 0,6 
Sojaschrot stark 316 0,5 0,65 
Sojaschrot (Pellets)     0,64 0,65 
Sojaschrot (US-Ware) mittel-stark       
Sojaschrote (sonst. Inkl. Pellets) schwach-mittel 100     
Sonnenblumen(kerne)         
Sonnenblumenkerne schwach 32 0,4 0,45 
Sonnenblumenkuchen (Expeller) schwach-mittel 100 0,65 0,81 
Sonnenblumenschrot schwach-mittel 100 0,36 0,61 
Sonnenblumenschrot (Pellets) mittel 100 0,62 0,65 
sonstige Eisenerze nicht wahrnehmbar 10     
Sorghumflocken (siehe Milocorn)         
Steine nicht wahrnehmbar 10 1,6 1,6 
Steinkohle         
Steinkohle Eiserbriketts     0,87 0,87 

Steinkohle naß 
nicht wahrnehmbar-

schwach 10 0,65 1,27 
Steinkohle trocken schwach 32 0,8 1,1 
Steinkohlenkoks schwach 32 0,36 0,82 
Steinsalz gemahlen     1,2 1,2 
Tampa schwach 32 1,37 1,37 
Tapioka         
Tapioka Chips stark 316 0,35 0,45 
Tapioka -Hardpellets schwach-mittel 100 0,65 0,7 
Tapioka Puder und Granulat stark 316 0,74 0,74 
Tapioka übrige T-Pellets stark 316 0,5 0,62 
Tengkawang         
Tengkawangschrot stark 316     
Tengkawangschrot (Pellets) stark 316 0,64 0,69 
Thomasmehlphosphat stark 316 2,2 2,2 
Tiermehl     0,6 0,72 
Titan         
Titanerz, feucht nicht wahrnehmbar 10 2,4 2,7 
Titanerz, synthetisch, trocken stark 316 1,5 1,7 
Titanerz, trocken schwach-mittel 100 2,4 2,7 
Triplesuperphosphat schwach-mittel 100 1,2 1,2 
übrige mineralische Stoffe feucht nicht wahrnehmbar 10     
übrige Phosphate schwach 32     
Viehsalz     1,1 1,4 
Weizen schwach-mittel 100 0,65 0,87 
Weizen         
Weizen andere Ware schwach 32     
Weizen hart keine Angaben   0,8 0,85 
Weizen USA-Ware schwach-stark       
Weizen weich keine Angaben   0,73 0,78 
Weizenfeingrieß     0,55 0,6 
Weizenfeinkleie     0,28 0,35 
Weizenfeinschrot     0,55 0,6 
Weizenflocken mittel 100     
Weizengrießkleie schwach 32     
Weizengrobgrieß     0,5 0,55 
Weizengrobkleie schwach 32 0,18 0,25 
Weizengrobschrot     0,5 0,52 
Weizenkeime nicht wahrnehmbar 10     



Bijlage B: Indeling van stortgoederen in stuifgevoeligheidsklassen volgens VDI 3790-3 
(1999) 

 

114 
 

Schüttgut Staubentwicklung Gewichtungs-
factor a 

Schüttdichte 
min 
[g/cm³ oder t/m³] 

Schüttdichte 
max 
[g/cm³ oder t/m³] 

Weizenkeimkuchen schwach-mittel 100     
Weizenkleberfutter mittel 100     
Weizenkleie schwach 32 0,59 0,61 
Weizenkleie (Pellets) schwach-mittel 100 0,45 0,6 
Weizenmehl stark 316 0,45 0,6 
Wickenflocken schwach-mittel 100     
Wüstenerz schwach 32 1,25 3,4 
Zement gemahlen stark 316 1 1,6 
Zementmörtel     2,1 2,1 
Ziegelsande, erdfeucht nicht wahrnehmbar 10 1 1 
Ziegelsande, trocken     0,8 0,8 
Zinkerzkonzentrat nicht wahrnehmbar 10 1,74 1,74 
Zitrustrester mittel 100     
Zuckerrüben         
Zuckerrübennaßschnitzel     1 1 
Zuckerrübentrockenschnitzel stark 316 0,6 0,6 
Zuckerrübentrockenschnitzel (Pellets)     0,7 0,7 
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BIJLAGE C: BETEKENIS VAN DE EPA-INSCHALINGSNIVEAUS I.V.M. DE 
NAUWKEURIGHEID, REFERENTIE [3] 

Emissions factor ratings are characterized as follows: 
 
• A = Excellent. Emission factor is developed primarily from A and B rated source 

test data taken from many randomly chosen facilities in the industry population. 
The source category population is sufficiently specific to minimize variability. 

• B = Above average. Emission factor is developed primarily from A or B rated test 
data from a moderate number of facilities. Although no specific bias is evident, is 
not clear if the facilities tested represent a random sample of the industry. As with 
the A rating, the source category population is sufficiently specific to minimize 
variability. 

• C = Average. Emission factor is developed primarily from A, B, and C rated test 
data from a reasonable number of facilities. Although no specific bias is evident, it 
is not clear if the facilities tested represent a random sample of the industry. As 
with the A rating, the source category population is sufficiently specific to 
minimize variability. 

• D = Below average. Emission factor is developed primarily from A, B and C rated 
test data from a small number of facilities, and there may be reason to suspect 
that these facilities do not represent a random sample of the industry. There also 
may be evidence of variability within the source population. 

• E = Poor. Factor is developed from C and D rated test data from a very few 
number of facilities, and there may be reason to suspect that the facilities tested 
do not represent a random sample of the industry. There also may be evidence of 
variability within the source category population. 

• U = Unrated (Only used in the L&E documents). Emission factor is developed from 
source tests which have not been thoroughly evaluated, research papers, 
modeling data, or other sources that may lack supporting documentation. The 
data are not necessarily "poor," but there is not enough information to rate the 
factors according to the rating protocol. "U" ratings are commonly found in L&E 
documents and FIRE rather than in AP 42. 

 


